
Förord 

Buen vivir, sumak kawsay, suma qamaña, vivir bien. Kärt barn har många 

namn. Vi har valt att använda quechuaspråkets beteckning sumak kawsay. 

Quechua är ett urfolk som lever och verkar i flera länder i Latinamerika, bland 

annat just Bolivia och Ecuador, de två länder som vi skildrar. 

Det här är den första boken på svenska om det goda livets filosofi. Många 

urfolksrepresentanter, aktivister och akademiker har bidragit till att göra den 

möjlig. Att nämna alla vid namn låter sig knappast göras här.  Ett kollektivt tack 

till er alla, inte bara ni som i intervjuer delat med er av er kunskap och 

erfarenheter utan också till vänner och kollegor som med kritiska ögon läst 

texterna och hjälpt oss korrigera och komplettera. 

Stort tack också till Latinamerikagrupperna och till Färnebo folkhögskola för ert 

mycket värdefulla stöd. Det gav oss kraft att gå vidare och fullfölja bokprojektet. 

För innehållet, inklusive eventuella misstag och brister, ansvarar vi dock förstås 

själva. Vi vill också understryka att det är vi själva som har översatt från 

spanska, inte bara citat från intervjuade personer och från böcker, utan också 

lagparagrafer, politiska deklarationer och akademiska texter.  

Boken skildrar en snabbt föränderlig verklighet i vad vi hoppas är en process 

som går mot verklig hållbarhet. Vi tror och hoppas även att den här boken blir 

ett bidrag i den processen. 
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Inledning 

 

Finns några gränser för den ekonomiska tillväxten? Ja, säger klimat- och 

miljöforskarna, gränserna finns och vi närmar oss dem med rasande fart. 

Ja, säger också politiker, filosofer och aktivister i Latinamerika.  Filosofin buen 

vivir, eller på quechuaspråket sumak kawsay, lyfts där fram som ett alternativ 

till traditionell tillväxtekonomi. Den sätter värden som balans, måttfullhet och 

ömsesidighet högst. Materiell rikedom är inte och kan inte vara målet med livet. 

Materiellt överflöd kan aldrig kompensera ett relationslöst liv och en utarmad 

natur. 

Sumak kawsay bygger på urfolkens tanketraditioner om social jämvikt och 

ekologisk balans och är skarpt kritisk mot behovet av ständig ackumulation av 

kapital och materiella rikedomar. Sociala relationer står i centrum, liksom 

relationen till naturen. När dessa är i balans är det möjligt att leva att gott liv, 

eller borde man kanske snarare säga, ett förnöjsamt liv.  

Fokus ligger på att skapa harmoni i relationerna till dig själv, till dina nära och 

kära och till moder jord. Vi människor behöver alla varandra på denna jord, och 

vi är inte bara helt beroende av en frisk natur – vi är själva en del av den.  

Medan Europas länder diskuterar hur tillväxten ska öka och till och med inför 

minusränta för att ytterligare stimulera en ökad konsumtion, gör filosofin om 

sumak kawsay avtryck på högsta politiska nivå i framför allt Bolivia och 

Ecuador. Istället för ständig ekonomisk tillväxt sätts balans, måttfullhet och en 

bevarad natur som mål för politiken och samhället. 

I verkligheten är dessa principer dock inte så lätta att leva upp till, speciellt inte i 

länder där fattigdomen fortfarande är stor. Både Bolivia och Ecuador har rika 

olje- och gasfyndigheter som de svårligen kan avstå från att exploatera, inte ens 

om starka naturvärden hotas. Och trots alla vackra formuleringar bygger 

ekonomin fortfarande på stor utvinning av fossila bränslen, särskilt olja, och 

miljöskadliga monokulturer, storjordbruk, köttproduktion och avskogning. 

I den här boken analyseras begreppet sumak kawsay och sätts in i ett 

vetenskapsteoretiskt sammanhang. Den politiska debatten redovisas, liksom 

några praktiska exempel i Bolivia och Ecuador. Boken avslutas med ett par 

svenska exempel där naturvärden och urfolks kulturella värden hamnar i konflikt 

med ekonomiska vinstintressen. Striden om Ojnareskogen och grundvattnet på 

Gotland är ett exempel, samernas kamp mot gruvdrift, där Kallak har blivit en 

symbol, ett annat. Omställningsrörelsen presenteras också.  

 



Det är inte bara naturen och en långsiktigt hållbar miljö som står i fokus för 

sumak kawsay. Vikten av att vårda mänskliga relationer understryks också, 

liksom en andlig dimension. Sumak kawsay varnar för den ohejdade 

individualismen, girigheten, konsumismen och fixeringen vid materiell rikedom. 

Kampen för långsiktig hållbarhet handlar inte enbart om praktiska frågor. Den 

gäller i lika hög grad frågor om livssyn, människosyn och världsuppfattning. 

Och den kommer att pågå länge. Det gäller att orka och hålla ut i många år. 

Kanske finns där något att inspireras av hos de nya rörelserna i Latinamerika. 

Det är därför den här boken har kommit till. 



 Kapitel 1: Om modernitet, eurocentrism och den ständiga tillväxtens axiom 

 

I en påvlig bulla år 1454 fastställdes principen om terra nullius, ingenmansland. 

Den gav de kristna rätt att beröva hednafolken deras egendom och underkuva 

dem så att de ”för all framtid” förblev slavar och tjänare. Med påvebullan i 

ryggen kunde europeiska upptäckare fara till icke-kristna länder, resa ett kors på 

stranden och förrätta en ceremoni. Sedan var det nya territoriet europeisk 

egendom.  

År 1492 blev detta verklighet i Amerika. Christoffer Columbus och hans 

besättningar klev i land på den karibiska ön Hispaniola och det blev startskottet 

för Spaniens kolonialkrig och erövring av stora delar av kontinenten. 

Historien därefter är välkänd. År 1521 intog spanjorerna aztekernas dåvarande 

huvudstad Tenochtitlan. 30 år senare var den jämnad med marken. I stora bokbål 

förintades det mesta som kunnat bära vittnesbörd om aztekernas kultur. På 

liknande sätt skövlades de koloniserade folkens kulturskatter överallt där 

européerna i brutala erövringar tog makten. Inkadömet i Sydamerika är ett 

exempel. Oceaner av kunskap, tänkande och visdom gick om intet.  

Med koloniseringen tog sig Europa rätten att bestämma hur världen skulle se ut. 

Kolonialherrarna gav namn eller rättare sagt bytte namn på orter, berg, floder 

och hela kontinenter. Urfolkens namn på Amerika är Abya Yala, en beteckning 

som ursprungligen kommer från cunafolket i Karibien. 

I flera hundra år, och ännu idag, har Europas stormakter satt den globala 

normen, inom såväl politik och ekonomi som kultur. Eller rättare sagt, 

europeiska vita män i de högre sociala klasserna har varit normerande. De andra 

är just – de andra: kvinnor, underklass, icke-européer, ”primitiva människor som 

behöver styras, kontrolleras och civiliseras" – men vars arbetskraft och råvaror 

är oändligt attraktiva och i själva verket oumbärliga. 

 

Det moderna projektet 

 

Med kolonierna som en aldrig sinande kassako lades grunden till det moderna 

samhället med Europa som förebild. Det kom med tiden att kännetecknas av 

tron på vetenskap, rationellt tänkande, förnuft, teknik och, som kronan på verket, 

formell demokrati och ekonomisk tillväxt som bringar välstånd åt alla. 

Åt alla? 

Nej, för en stor majoritet av jordens befolkning innebar det moderna projektet 

inga fördelar, tvärtom. De utgjorde, och utgör, den andra sidan av myntet. De är 

”de andra”. Trots detta gör västvärlden anspråk på att företräda allmänmänskliga 

intressen. Inom kulturen handlar det om upplysning, sekularisering och klassisk 

bildning, inom politiken om representativ demokrati och parlamentarism med 

majoritetsstyre, och inom ekonomin om marknad, frihandel, kapitalism och 



ständig tillväxt. Dessa saker är så självklara att de flesta aldrig skulle komma på 

att ifrågasätta dem.  

”De andra” däremot, urfolk och araber exempelvis, sitter enligt detta synsätt fast 

i etniska, religiösa eller nationella vanföreställningar och särintressen, från vilka 

de måste räddas och uppfostras. De måste kort sagt civiliseras. 

 

Om tillväxtekonomin 

 

Målet för det moderna projektet är numera ständig tillväxt. Ekonomin sägs 

behöva det, och den moderna ekonomiska vetenskapen hävdar att det är 

nödvändigt. 

Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder ursprungligen 

”hushållning”, underförstått med knappa resurser. De klassiska ekonomerna 

tänkte sig att den ekonomiska tillväxten skulle avta och nå ett stationärt tillstånd, 

eftersom den tillgängliga jorden och dess resurser inte växte. Även den store 

ekonomen Maynard Keynes, som inspirerade det socialdemokratiska 

folkhemsbygget på 1940-talet, trodde att arbetstiden skulle sänkas radikalt med 

automatisering och robotifiering. I en essä med titeln ”Våra barnbarns 

ekonomiska möjligheter”, 1930, målar han en framtid där människor inte 

behöver arbeta så mycket. Han diskuterar hur framtida generationer måste lära 

sig att kunna leva gott utan att bli uttråkade i en värld som inte kräver lika 

mycket arbete.  

Det blev inte som Keynes tänkte sig. Idag handlar ekonomi allt mer om ett 

irrationellt användande av resurserna. Mängder av arbetstid läggs på onödigt 

arbete. Världen skulle antagligen klara sig lika bra, kanske bättre, utan 

exempelvis reklammakare. Knappa resurser används för saker som ingen 

egentligen behöver, men som några kan betala för, enligt den så kallade 

marknadens principer.  

 

Aldrig bli nöjd 

 

För att systemet ska fungera, med ständigt växande produktion och ständigt 

större marknader, måste också nya behov skapas. Människan, i sin egenskap av 

konsument, får aldrig bli nöjd. Nöjda människor är en skräck för ekonomer och 

företag, de kan hota hela systemet genom att konsumera för lite. Därför utsätts 

den moderna människan dagligen i sin vardagsmiljö för brutala, banala, 

kraftfulla och till och med kränkande reklambudskap. Därför utformas reklamen 

så att hon ständigt ska känna sig missnöjd med sig själv, sitt utseende, sina 

kläder och prylar, sitt hem. 

Reklamindustrin manipulerar mänskliga värden som är grundläggande, som 

kärlek, trygghet och närhet. De tar dessa värden och förknippar dem med sin 

vara för att få fler att konsumera. Drick mer cocacola och bli populär bland 



kompisarna, ropar reklamen. Men den luras. Kärlek och lycka kan inte vinnas 

med ökad konsumtion. 

 

Matbrist och växande klyftor 

 

Systemet är inte bara irrationellt. Det är också ineffektivt. En stor majoritet av 

jordens befolkning är fortfarande utestängd från dess fördelar. Fattigdomen har 

förvisso minskat i ett antal länder, men den är fortfarande alarmerande hög. 800 

miljoner människor har än idag ingen säker tillgång till mat, samtidigt som 

45 000 miljoner ton mat, i perfekt tillstånd, slängs varje år, enligt FN:s 

livsmedelsorgan FAO. Marknaden fungerar alltså dåligt även som 

fördelningsmekanism.  

De ekonomiska klyftorna ökar också dramatiskt. De 62 rikaste personerna (53 

män och nio kvinnor) på jorden äger idag lika mycket som de 3,6 miljarder som 

utgör den fattigaste halvan av jordens befolkning. Den rikaste procenten äger nu 

mer än alla andra människor tillsammans, enligt en rapport från Oxfam (”An 

economy for the one percent”). Rapporten visar också att klyftorna snabbt växer. 

Världens fattigaste har blivit 38 procent fattigare de senaste fem åren, vilket 

motsvarar 1000 miljarder dollar. Samtidigt har de 62 rikaste blivit 500 miljarder 

dollar rikare. 

 

Om utveckling 

 

Termen utveckling i uttryck som utvecklingsländer, utvecklingsekonomier och 

utvecklade länder står numera främst för en ekonomisk tillväxt som är en 

förutsättning för ökade materiella tillgångar. Dessa tänks lägga grunden till en 

högre levnadsstandard, god utbildning, god sjukvård, som alla utmärker ett 

utvecklat samhälle. Det mesta av utvecklingspolitik, bistånds- och 

utvecklingsinsatser bygger på detta synsätt. 

Det återspeglas också i synen på jordens länder och samhällen. De tänks 

avancera i olika utvecklingsfaser, som ett barn som växer till att bli vuxen. Den 

tidiga fasen i den mänskliga och samhälleliga utvecklingen betraktas som 

primitiv, enkel och känslomässig. Vartefter samhällen avancerar blir de mer 

civiliserade, mer rationella och mer komplexa, med byråkratiska strukturer. 

För de flesta är det här så självklart att man sällan reflekterar över det. Men 

mötet med andra kulturer, exempelvis urfolkens, kan innebära en konfrontation 

med andra synsätt och tankar om vad utveckling är. Klimatkrisen, den allt 

snabbare miljöförstörelsen och utvinningen av ändliga resurser, som olja, andra 

fossila bränslen, fosfor och mineraler, tvingar också fram en kritisk granskning 

av själva begreppet utveckling. 

 

Den kritiken har åtminstone delvis legat bakom lanseringen av begreppet 

”hållbar utveckling”, som introducerades av Brundtlandkommissionen 1987. 



Hållbar utveckling definieras som att använda jordens resurser på ett sådant sätt 

att framtida generationers välfärd inte riskeras. 

Ekonomerna hoppas också på ”decoupling”, en frikoppling av ekonomin från 

materiella resurser. Förhoppningen är att tillväxten allt mer ska bestå av att 

människor köper och säljer tjänster till varandra, inte varor. Hoppet sätts också 

till ny grön teknik som ska minska resursförbrukningen. Dessa förhoppningar 

har dock ännu inte infriats. Dagens form av utveckling är fortfarande ohållbar. 

Den kräver ständigt ökade uttag av ändliga råvaror. De vinster som görs med 

resurssnålare och miljövänligare teknik äts med råge upp av ökad konsumtion, 

något som bland andra Tim Jackson visar i sin bok ”Välfärd utan tillväxt”.  

 

Likriktning 

 

Utvecklingen drivs av transnationella företag och får som effekt en allt starkare 

likriktning. Stadsmiljöer, levnadsvanor och kunskaper blir allt mer homogena. 

Runt om på jordklotet äter människor samma slags mat i samma 

snabbmatsrestauranger och gör sina dagliga inköp i samma globala 

livsmedelskedjor. De ser samma TV-såpor och nyhetsprogram som har samma 

nyhetsbyråer som källa. Teknik och vetenskap standardiseras, den biologiska 

mångfalden utrotas medvetet när världens bönder, uppmuntrade av företag som 

Monsanto, satsar på samma sorters utsäden globalt. 

Idag bor mer än halva jordens befolkning i städer. Med den snabba 

urbaniseringen tappar allt fler kontakten med orörd och vild natur. De riskerar 

förlora den känsla av att uppgå i ett större sammanhang som naturen kan ge, och 

därmed också förståelse för livets krafter och vad som kan hota dem. 

Istället lever den moderna stadsmänniskan omgiven av starka visuella och 

akustiska föroreningar i en konstlad miljö fylld av påträngande uppmaningar, 

budskap och påbud. Hon får sällan eller aldrig ro att lyssna till sitt inre. Tystnad, 

mörker, stillhet och en klar stjärnhimmel är för henne okända fenomen. 

 

 

”Konsumtionsexplosionen i dagens värld för mer oväsen än alla krig och vapen 

tillsammans…men, precis som trumman, låter konsumtionskulturen mycket men 

är i själva verket tom…Systemet behöver hela tiden allt öppnare och större 

marknader, precis som lungorna behöver luft…Systemet talar i allas namn, till 

alla ger det order att konsumera, bland alla sprider det köpfebern, men för de 

allra flesta både börjar och slutar äventyret framför TV:n. Majoriteten som 

skuldsätter sig för att skaffa sig saker slutar med att inte ha annat än skulder för 

att betala skulder som genererar nya skulder, och konsumerar slutligen inget 

annat än fantasier. Säg mig vad du konsumerar och jag ska säga dig hur mycket 

du är värd…Den här världen låter varken blommor, hönor eller människor sova. 

I växthusen utsätts blommorna för ständigt ljus för att de ska växa snabbare. I 



äggfabrikerna är natten likaså förbjuden för hönorna. Och människor är dömda 

till sömnlöshet över ängslan att köpa och ångesten att betala. Det här sättet att 

leva är inte bra för människorna, men mycket bra för läkemedelsföretagen. I 

USA, med mindre än fem procent av jordens befolkning, konsumeras hälften av 

de lugnande medel, sömnmedel och andra kemiska droger som säljs i hela 

världen….Annonskostnaderna har det senaste kvartsseklet fördubblats, och på 

grund av det dricker fattiga barn idag allt mer cocacola och allt mindre mjölk. I 

fattiga hus finns inga sängar, men där finns en TV och det är den som har ordet.”  

 

Ur ”El imperio del consumo” (Konsumtionens imperium), Eduardo Galeano, 

2007. Eduardo Galeano dog den 13 april 2015. Han var författare och journalist, 

född i Uruguay 1940. Hans mest kända verk är ”Latinamerikas öppna ådror” där 

han ger en skakande bild av det folkmord som kolonialismen innebar och dess 

konsekvenser. 

 

Fakta om konsumtionen i Sverige 

 

Totalt har konsumtionen i Sverige ökat med 24 procent mellan 2003 och 2013. 

Konsumtionen av livsmedel och alkoholfria drycker ökade under den perioden 

med 17 procent. 

 

Vi äter 50 procent mer kött idag jämfört med för 20 år sedan, 1995. 

Köttkonsumtionen per person är idag 85 kilo per person och år, jämfört med ca 

55 kilo 1995. 

 

Vi satsade 58 procent mer på kommunikationsutrustning och - tjänster 2013 

jämfört med 2003. 

 

Vi konsumerade i genomsnitt 31 procent mer kläder och skor 2013 jämfört med 

2003. På 1990-talet köpte en stockholmare i genomsnitt sex kilo kläder per 

person och år. 2011 var den siffran uppe i nästan 20 kilo. 

 

Vi köpte 60 procent mer möbler och saker till hushållet 2013 jämfört med 2003.  

 

Vi flög dubbelt så mycket 2015 jämfört med för drygt 20 år sedan. Antalet 

passagerare på utrikesresor från svenska flygplatser ökade med cirka 150 

procent från 1993 till 2013. 

 

Tillsammans åstadkommer vi cirka 1,2 miljoner ton matavfall i Sverige, från 

hushåll, storkök och restauranger, butiker och grossister, samt 

livsmedelsindustrin. Det motsvarar 127 kg per person. Hushållen kastar mest 

mat, 81 kg per person och år. Ungefär en tredjedel av det, eller ca 28 kilo per 

person, räknas som onödigt matavfall, dvs matsvinn. 



 

En framtida hållbar livsstil innebär att den genomsnittliga användningen av 

material per person inom EU bör ligga på ungefär en fjärdedel av dagens nivåer. 

För att nå klimatmålet om maximalt två graders temperaturökning behöver 

utsläppen från svenska konsumenter komma ner till 1–2 ton växthusgaser per 

person och år till 2050. Det motsvarar cirka en femtedel av dagens nivåer. 

 

Ur Hållbara konsumtionsmönster, Naturvårdsverket 2015, och 

Konsumtionsrapporten 2014, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs 

universitet. 

 

I ruta: Ekologen Herman Daly föreslår följande tre kriterier för ett ekologiskt 

hållbart samhälle: 

1) Inte utnyttja förnybara resurser utöver deras kapacitet att förnya sig. 

2) Inte utnyttja icke förnybara resurser i snabbare takt än vad omställningen 

går till förnybara. 

3) Inte släppa ut till luften, vattnet eller jorden avfall i en högre takt än 

ekosystemens förmåga att absorbera. 

Ur boken: Beyond Growth - Economics of Sustainable Development 

 

 

Diskussionsfrågor:  

1. Hur lever urfolkens gömda och förnekade kunskap idag? Finns det 

aspekter ur dessa och liknande sätt att tänka och se på världen som lever 

vidare som underströmmar idag? 

2. Varför konsumerar vi mer och mer? Finns det någon övre gräns? ”How 

much is enough” – hur mycket är lagom? 

3. Dalys tre kriterier för ett hållbart samhälle verkar gå på tvärs mot ohejdad 

konsumtion. Vad händer om ett samhälle inför dem? Är det som att införa 

fartgräns på en stadsgata? 

 

Lästips:   

Latinamerikas öppna ådror, av Eduardo Galeano 

Rapport från sopornas planet, av Stefan Jonsson 

Välfärd utan tillväxt, av Tim Jackson 

Keynes barnbarn. En bättre framtid med arbete och välfärd, av Christer Sanne 

Lyckliga i alla sina dagar. Om pengars och människors värde, av Nina Björk 

Orientalism, av Edward W Said 

http://www.bokus.com/bok/9780807047095/beyond-growth/
https://en.wikipedia.org/wiki/Orientalism_(book)


Kap 2: Hur sumak kawsay kom in i politiken 

Den koloniala invasionen av Latinamerika påbörjades 1492. En av 

konsekvenserna var att urfolken på kontinenten förnekades sin mänsklighet. Det 

var inte förrän 1537 som Vatikanen, efter en mödosam bevisningsprocess driven 

av prästen Bartolomé de Las Casas, gick med på att även ”indianer” hade själ. 

Därmed kunde även de räknas till människosläktet.  

Men förnekandet av ekonomiska, sociala, politiska och kulturella rättigheter har 

fortsatt ända till våra dagar. Fortfarande tycks det vara svårt för västerlandet att 

erkänna urfolkens kunskap och tänkande, med andra ord erkänna att även 

urfolkskulturerna har skapat tankesystem och filosofiska föreställningar för att 

förklara och organisera världen och relationerna i kosmos. Dessa tankesystem 

brukar kallas för kosmovision, just för att det handlar om filosofiska tankar som 

inte enbart inbegriper människor, utan också hur kosmos som helhet är 

organiserat och hur dess beståndsdelar relaterar till varandra.  

 

Sumak kawsay som avkolonisering 

 

En kvardröjande effekt av kolonialismen är alltså rasismen, nedvärderandet av 

urfolken, deras kulturer, sätt att leva och se på världen. Rasismen har också 

internaliserats. Det innebär att många inom urfolkssamhällena, främst urfolk i 

städerna, skäms över sin kultur, sina traditioner och språk. Deras sätt att se och 

förstå världen har ogiltigförklarats och underkänts. Deras världssyn och kunskap 

osynliggörs eller ses som mindre värd eller rent av som icke-kunskap, dvs 

skrock, gammaldags traditioner eller hedniska påhitt. Det är värderingar som de 

själva också ofta har anammat. Därför tar också urfolken många gånger avstånd 

från principerna om sumak kawsay. Dess principer går inte att finna någonstans 

i renodlad form, utan endast som fragment eller lösryckta visdomsord.  

Diskussionerna kring sumak kawsay är därför inte minst ett försök att inleda en 

process av avkolonisering, att ta avstånd från maktens koloniala tankesätt och 

bygga upp ett eget kollektivt självförtroende. Det handlar om att hitta sin egen 

identitet och bygga nya identiteter utan att fördenskull bli ”pre-colombiansk”. 

Basen är den egna historien och i den ingår kolonialismen som en viktig 

beståndsdel, på gott och ont. Att backa bandet går inte. Nu gäller det att i 

dialektisk anda hitta en syntes mellan det ursprungliga och det koloniala som 

kan bli en grund för det nya. 

Tankarna i sumak kawsay är alltså inte nya. Det nya är att urfolkens värderingar 

får genomslag i den politiska debatten. Diskussionen om sumak kawsay förs i 

flera länder i Latinamerika, bland annat Argentina, Colombia, Guatemala, Peru 

och Venezuela. Men störst genomslag i samhällsdebatten har den fått i de två 

andinska länderna Bolivia och Ecuador. En möjlig förklaring är att urfolken i 



dessa två länder inte bara har lyckats skapa starka organisationer utan också 

genom dessa i hög grad påverkat politiken och samhällsutvecklingen.  

 

Bolivias skuldkris 

 

Under 1970-talet tog många länder i Latinamerika upp stora lån, bland dem 

Bolivia. Det var billigt att låna. Men så chockhöjdes räntorna och USA-dollarn, 

som många lån hade tagits i, stärktes kraftigt. 1980-talets skuldkris var ett 

faktum. Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF, trädde då in och 

”räddade” de skuldsatta länderna genom att ta över lånen från långivarna, som 

ofta var privata banker. I gengäld krävde Världsbanken och IMF att de svårt 

skuldsatta länderna genomförde omfattande privatiseringar, kraftiga 

nedskärningar i välfärdsprogram och satsningar på produktion för export. Det 

kallades för strukturanpassningsprogram och utlovades få fart på ekonomierna 

igen och skapa tillväxt. 

I Bolivia ledde privatiseringarna av gruvindustrin till att många gruvor lades ner. 

23 000 gruvarbetare blev arbetslösa. Flera statligt stödda industrier drabbades 

också hårt, 40 000 industriarbetare förlorade jobben. Det som vanligt folk såg av 

strukturanpassningsprogrammet var ökad arbetslöshet, misär och att en redan 

svag offentlig sektor ytterligare försvagades.  

 

Urfolken tar plats på den politiska arenan 

 

Samtidigt pågick på det bolivianska låglandet en kamp om jorden mellan 

urfolken som försökte försvara sina traditionella markområden och ett växande 

industrijordbruk som producerade nötkött, socker och soja. 1990 demonstrerade 

för första gången urfolken i stor skala när de genomförde marschen för 

territorium och värdighet, La Marcha por el Territorio y la Dignidad. 300 ledare 

för olika urfolk och deras organisationer påbörjade en 600 kilometer lång 

vandring till huvudstaden La Paz. Människor anslöt längs vägen och till slut 

marscherade en halv miljon demonstranter mot La Paz. Det blev en politisk 

chock och ett uppvaknande för makteliten som ditintills inte på allvar räknat 

med urfolken som en politisk kraft. De krav som framfördes, rätten till jord och 

självstyre, har idag båda fått lagligt stöd och åtminstone delvis blivit verklighet. 

En jordreform påbörjades 1996 med lagen om INRA, Instituto Nacional de la 

Reforma Agraria, och i grundlagen 2008 fastslås att Bolivia är en mångnationell 

stat. 

 

Protesterna mot Världsbanken och IMF 

 



Det av Världsbanken och IMF påtvingade strukturanpassningsprogrammet 

fungerade inte. Istället för ett ekonomiskt uppsving sjönk en stor del av 

befolkningen allt djupare i fattigdom. Runt millennieskiftet, efter nästan tjugo 

års svångremspolitik, hade folk fått nog. Stora protestmarscher, ockupationer, 

bojkotter och hungerstrejker präglade de första åren av 2000-talet. Vattenkriget i 

Bolivia, år 2000, var Cochabambabornas frustrerade protester mot att det 

kommunala vattenbolaget i Cochabamba hade privatiserats. Gaskriget 2003 

inleddes med massprotester mot att Bolivias stora gastillgångar skulle säljas till 

skrattretande underpriser på världsmarknaden. 100 000-tals människor 

protesterade mot att Bolivias nyligen upptäckta naturgas skulle exporteras billigt 

till USA, via chilenska hamnar, medan det egna energibehovet i Bolivia 

fortfarande var skriande. Människorna hade slutligen tröttnat på att se sina stora 

naturresurser försvinna ut ur landet utan att vinsterna av detta kom de fattiga till 

del. I oktober 2003 anordnades stora demonstrationer. De protesterande 

marscherade ner från den fattiga nybyggarstaden El Alto till regeringskvarteren i 

centrala La Paz. Trots att militären beordrades ut för att stoppa dem, och trots att 

soldater sköt in i folkmassan och dödade ett 80-tal personer, fortsatte 

protesterna. Presidenten Sanchez de Lozada, som stod för Världsbankens och 

IMFs svångremspolitik, tvingades ta sin tillflykt till USA:s ambassad, varifrån 

han senare flydde landet till Miami. 

 

MAS bildas 

 

Under de här åren av kamp och protester spelade, för första gången, urfolken 

den politiska huvudrollen. Från att ha varit marginaliserade offer för det 

politiska systemet klev de nu in i dess centrum. Den alternativa rörelsen, 

grundad i urfolkens organisation och protestmarscher, hade utvecklat en stark 

kritik inte bara av nyliberalismen, utan också av de rika ländernas dominans, den 

moderna kolonialismen, manifesterad i Världsbanken och Internationella 

valutafonden. Behovet av en äkta avkolonisering lyftes fram. Nu handlade det 

om att gå från protester och kritik till ett eget konstruktivt alternativ. Ett politiskt 

parti grundades, eller ett politiskt redskap som det kallades. Det döptes till MAS, 

Movimiento Al Socialismo (Rörelsen för socialism). Dess ledare blev Evo 

Morales, tidigare ledare för de kokaodlande bönderna i regionen Chapare och 

själv av urfolk. 

I de lokala valen 2004 blev MAS största politiska parti. I valet 2005 fick partiet 

53,7 procent av rösterna. Bara en gång tidigare i Bolivia har ett parti nått egen 

majoritet i ett val. Och för första gången i landets historia bestod en majoritet i 

parlamentets ledamöter av urfolksrepresentanter. Evo Morales blev president 

och bildade regering. 



Evo Morales regering lyckades kraftigt öka statens inkomster genom att driva 

igenom en betydligt tuffare beskattning av de internationella oljebolagens 

vinster, från 50 till 82 procent. Som lägst hade dessa skatter varit nere på 18 

procent under Sanchez de Lozadas regim. Denna kraftiga ökning gjorde att 

statens inkomster mer än fördubblades. I ett symboliskt laddat beslut bestämdes 

också att presidentens lön skulle halveras. 

 

Begreppet suma qamaña 

 

I Bolivia tillskrivs Simon Yampara myntandet av termen suma qamaña, som 

sumak kawsay heter på aymaraspråket. Simon Yampara, själv av urfolket 

aymara, är sociolog och forskare och undersökte, framförallt på 1980-talet, 

aymaras traditionella sätt att organisera sina samhällen, ayllus. Han lyfte fram en 

rad principer som han menar karakteriserar dessa, principer som styr aymaras 

förhållningssätt till varandra och till naturen. 

Så här berättar Simon Yampara själv: ”När jag återvände till landsbygden efter 

mina universitetsstudier, kunde jag inte förstå ayllus utifrån de verktyg 

universitetet hade givit mig. Klasskamp, marxism, socialism, liberalism, 

kapitalism… de förklarade ingenting. Människors liv följde andra vägar. 

Begreppet suma qamaña dök upp i mina tankar i mitten på 1980-talet. Jag var 

med vid bröllopsceremonier i aymarasamhällen, jaqicha. Äktenskap ses som ett 

slags resa, och både brudens och brudgummens familjer ger råd om hur paret 

ska leva bra liv. De avslutar ceremonin med att säga suma qamaña, som en 

uppmaning att leva väl. Och du kan höra det uttrycket i nästan alla 

aymaraceremonier… Det var där jag slogs av tanken att suma qamaña är en 

livsåskådning som är närvarande i den dagliga praktiken. Folk talar inte om 

utveckling, de talar hellre om suma qamaña, dvs välbefinnande och harmoni.” 

(citerad i Eija Rantas avhandling: “In the name of vivir bien. Indigeneity, state 

formation, and politics in Evo Morales´ Bolivia”, 2014). 

Simon Yampara beskriver också hur aymarafolket varje dag talar med sina djur 

och med jorden, och om den betydelse jorden och naturen har för uppfyllandet 

av suma qamaña,  

 

Ecuadors urfolkrörelse 

 

I Ecuador organiserade sig urfolken redan 1944 då Ecuadors urfolksfederation 

(FEI) bildades. Huvudkraven var en rättvis jordfördelning och att 

urfolkssamfälligheternas mark erkändes. Rörelsen var även pionjär i att kräva en 

utbildning som bejakade urfolkens språk och perspektiv. 

År 1972 bildades Ecuarunari, en sammanslutning av främst bergsurfolk. De 

betonade såväl de etniska perspektiven men också klassaspekterna, som 



omfördelning av mark och vatten och krav på jordreform, frågor som var 

gemensamma med småbrukarrörelsen. 

Under tidigt 1980-tal växte den nyliberala kapitalistiska modellen i Ecuador, 

som i så många andra länder. Urfolken organiserade de sig mot den ekonomiska 

marginalisering som de drabbades av i egenskap av småbrukare eller jordlösa. 

De krävde också ett erkännande som urfolksnationer, äldre än den ecuadorianska 

staten. Dessa definierade de som ”folk med ett och samma ursprung, gemensam 

historia, eget språk, eget juridiskt system, traditioner, tro och egen social, 

ekonomisk och politisk organisering inom territorierna”. Inom varje 

urfolksnation finns folk, pueblos, med mer specifika lokala etniska identiteter 

och kulturella traditioner. Kichuas är exempelvis en nation och inom kichuas 

finns det folk såsom otavalofolket, saragurofolket, cayambifolket, etc. 

År 1986 bildades Conaie, Ecuadors konfederation för urfolksnationer. Den är 

samordnande för tre regionala konfederationer, Conaice för kusten, Ecuarunari 

för urfolken i bergsområdena och Confenaie för Amazonas urfolk. Därmed blev 

Conaie en av de få urfolksorganisationerna med nationell täckning på den 

amerikanska kontinenten. 

 

Kyrkoockupation och manifestationer 

 

I maj 1990 ockuperade en grupp urfolksledare en kyrka i huvudstaden Quito. 

Bland deras krav var rätt till jord och vatten. De kritiserade den jordbrukspolitik 

som prioriterade exportjordbruket och krävde stöd för småbrukare och bättre 

priser för deras jordbruksprodukter. De krävde också att utlandsskulden skulle 

skrivas av och kritiserade den skeva maktkoncentrationen till ett fåtal familjer. 

De påpekade även riskerna med föroreningar från oljeexploateringen som då 

växte för fullt. 

Kyrkoockupationen följdes av manifestationer över hela landet. Lokala aktioner 

startades för att ta tillbaka jord från storgodsen. De krävde att Ecuador skulle 

erkänna sig som en mångnationell stat samt ett juridiskt erkännande av 

urfolksterritorierna. Andra krav var erkännandet av urfolkens traditionella 

medicin och mer resurser till den interkulturella tvåspråkiga utbildningen. 

Resningen 1990 varade en hel månad och en av segrarna var att även staten 

började tala om urfolksnationerna. 

Denna nya rörelse präglades också av ett klassperspektiv som ifrågasatte ett 

socialt, ekonomiskt och politiskt samhällssystem som trycker ner många fler än 



urfolk. Urfolksrörelsens byggde allianser med folkrörelseorganisationer från 

städerna som fackföreningar, studentfederationer och organisationer i 

bostadsområden. 

1990 spelade Conaie en avgörande roll för den kontinentala urfolksrörelsens 

sammanlänkning. Tillsammans med urfolksorganisationer i Colombia och USA 

arrangerade de i Quito ”Första kontinentala mötet för urfolk” vars främsta 

uppgift var att organisera kampanjen ”500 år av urfolks motstånd”, som ett svar 

på ”firandet” av Columbus ”upptäckt” av Amerika 1492. Kampanjen inspirerade 

till aktioner, debatter, manifestationer och andra kulturella uttryck under 1992. 

År 1992 startade organisationen OPIP, inom regnskogsorganisation Confenaie, 

marschen ”Vi reser oss för jorden och för livet”. Huvudkravet var 

markrättigheter över de territorier där de och deras förfäder levt sedan urminnes 

tider. I tre veckor vandrade 15 000 personer de 400 kilometrarna från 

Pastazaprovinsens regnskog till huvudstaden Quito där de slog läger på stadens 

centrala torg. De lyckades få igenom ett erkännande av markrättigheter för en 

miljon hektar. Men staten fortsatte att förfoga över det som finns under marken: 

mineral-, olje- och gasreserver. Med denna marsch blev regnskogsfolken synliga 

för de byar och städer de passerade och för huvudstadens invånare. 

Conaie drev också tvåspråkiga skolor, escuelas bilingües, med statlig 

finansiering, på stora delar av landsbygden vilket bidrog till att stärka urfolkens 

identitet.  

 

1996 bildades partiet Pachakutik med syfte att bli urfolkrörelsens politiska 

verktyg. 1997 ratificerade Ecuador ILO-konventionen 169 om urfolksrättigheter. 

1998 skrevs en ny grundlag där denna konvention lyftes in. 

 

Protester mot nyliberalismen 

 

År 1999 mobiliserade urfolken tillsammans med andra folkliga organisationer 

mot en rad beslut, som kraftigt höjda bensinpriser, lönestopp och borttagande av 

olika sociala bidrag. Mobiliseringarna lyckades stoppa prishöjningarna under ett 

år och regeringen lovade nya sociala reformer. År 2001 protesterade de igen, den 

här gången var höjningarna av transportkostnader i centrum. Trots motståndet 

lyckades regeringen driva igenom en rad nyliberala reformer. Bland annat 

privatiserades statliga företag och arbetsrätten urholkades.  

I början på 2000-talet börjar urfolksrörelsen ifrågasätta även själva makten. De 

ser det som nödvändigt att en ny typ av regering med helt nya maktstrukturer 



skapas.  Förslag växer fram om bildande av folkliga parlament baserade på 

direktdemokrati och några sådana initiativ hinner även förverkligas lokalt. 

2006 valdes vänsterkandidaten Rafael Correa till president i Ecuador. 

Urfolksrörelsen upplevde ett bakslag när Pachakutikpartiets kandidat, tidigare 

ordförande för Conaie, Luis Macas, endast fick drygt två procent av rösterna. 

Correa är ekonom utbildad i USA och Belgien och var så gott som okänd för de 

sociala rörelserna. Bland hans vallöften fanns en del av deras krav. Han var emot 

frihandelsavtalet med USA och ville stänga USA:s militärbas i Ecuador. Han 

lovade också att sammankalla en församling för att få fram en ny grundlag. 

Conaie fokuserade i denna process på frågor om naturens rättigheter och statens 

mångnationella karaktärgreppet. De föreslog att tankarna i sumak kawsay skulle 

inkluderas i grundlagen. De arbetade intensivt med seminarier, påverkansarbete 

och utbildning för att förklara vad begreppet sumak kawsay innebar på ett 

politiskt, kulturellt och socialt plan och de lyckades skapa politisk vilja att anta 

det. Resultatet blev att sumak kawsay antog de juridiska formuleringar som nu 

finns i Ecuadors grundlag. Grundlagen erkänner också 14 urfolksnationer och 20 

olika folk. 

 

Internationella rättsprocesser 

 

De ecuadorianska urfolken har också använt det juridiska vapnet. I flera 

internationella rättsprocesser mot stora internationella oljebolag har urfolkens 

rätt till kompensation erkänts när markområden blivit förstörda. Ett enda folk, 

sarayaku, har dessutom lyckats att helt freda sitt område från exploatering (se 

kap 9). 

Carlos Viteri, en ledare för just folket sarayaku, sägs vara den förste som 

började sprida begreppet sumak kawsay.  

Både Bolivia och Ecuador har skrivit in sumak kawsay i sina grundlagar och 

begreppet är idag centralt i den politiska och ideologiska debatten i de två 

länderna. Men som visas senare i denna bok går åsikterna isär huruvida den 

politiska tolkningen av sumak kawsay avspeglar urfolkens idé om begreppet och 

om det lett till den politiska och sociala förändring som de hoppades på när de 

började verka för det. 

 

I ruta: På quechuaspråket kallas filosofin sumak kawsay, på aymaraspråket suma 

qamaña. I denna bok används quechuabeteckningen sumak kawsay. Detta 

eftersom quechua är ett folk som finns representerat i en stor del av Anderna, 

inte minst Bolivia och Ecuador. Den spanska översättningen i Bolivia är vivir 



bien, i Ecuador buen vivir. Beteckningarna suma qamaña och sumak kawsay har 

alltså översatts som ”det goda livet” eller ”leva gott”. En mer korrekt 

översättning skulle kanske vara ”vida en plenitud”, ”det 

fullständiga/hela/fullödiga livet”, eller ”att leva och samleva i harmoni/balans”. 

 

I ruta: 

På flera andra ursprungsspråk finns begrepp som motsvarar suma qamaña och 

sumak kawsay. På guaraní talar man om ñandereko; vårt sätt att vara, om ivi 

maraei, jord utan brister, dvs en vacker, bördig och fuktig jord. Quechua talar 

om qhapaj ñan (stora vägen eller ett ädelt liv). Andra liknande begrepp är shin 

pujut på awajun, kyme mongen på mapuche, utz kaslemal på quiche, lekil 

kuxlejal på tseltal och shii waras på shuar.  

 

Diskussionsfrågor: 

1. Hur motiverade IMF och Världsbanken de s.k. 

strukturanpassningsprogrammen? Varför ledde de inte till önskat resultat, 

dvs ekonomiskt uppsving? 

2. Kan det i något läge vara försvarbart att fortsätta driva olönsamma 

verksamheter? 

 

Lästips:  

Sänkt pris - kort datum. Grundkurs i globalisering, av Anika Agebjörn och 

Annika Elmqvist 

Revolutionen på 4000 meters höjd. Rapport från Bolivia, av Leandro Schclarek 

Mulinari 

 

Filmtips: Valladolid, en film om rättsprocessen där påvedömet fastslog att de 

s.k. indianerna verkligen är människor. 

 

Se även: 

http://icci.nativeweb.org/boletin/37/macas.html 

https://www.google.se/search?q=marcha+por+la+tierra+y+la+vida+ecuador+19

92&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=_YEeV-a_HMehsgGqybPIBQ 

http://rcci.net/globalizacion/2000/fg116.htm 

http://www.cetri.be/Ruptura-entre-los-movimientos?lang=fr 

 

 

http://icci.nativeweb.org/boletin/37/macas.html
https://www.google.se/search?q=marcha+por+la+tierra+y+la+vida+ecuador+1992&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=_YEeV-a_HMehsgGqybPIBQ
https://www.google.se/search?q=marcha+por+la+tierra+y+la+vida+ecuador+1992&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=_YEeV-a_HMehsgGqybPIBQ
http://rcci.net/globalizacion/2000/fg116.htm
http://www.cetri.be/Ruptura-entre-los-movimientos?lang=fr


Kapitel 3: De centrala begreppen i sumak kawsay 

 

Helhetssyn, harmoni, relationer, samarbete. Det är begrepp som försöker fånga 

den filosofi och tradition som inspirerat sumak kawsay. Dess ursprung kan 

åtminstone delvis spåras till Anderna, som visats i föregående kapitel. 

Understrykas bör dock att sumak kawsay inte enbart baserar sig på de andinska 

filosofierna. Flera principer, exempelvis den om gemensamt ägande, är centrala 

också för urfolken på låglandet. De ser sitt territorium som ett utrymme som de 

alla gemensamt delar, utan avgränsningar och exklusiva platser. För flera urfolk, 

främst på landsbygden, är företeelser som med västerländska ögon representerar 

utveckling antingen okända eller oviktiga, exempelvis månadslön, fast arbete, 

materiella tillgångar, aktier, kapital och krediter.  

Principerna i sumak kawsay kan spåras också bland urfolk på andra kontinenter. 

I sin bok ”Nära Nauru” berättar Anders Källgård hur barn bland urfolk i Nya 

Guinea fostras till att samarbeta istället för att tävla med varandra. Ett annat 

exempel är urfolk i östra Kanada som anser att begär efter materiella ting är en 

sjukdom. Behandlingen består i att isolera den drabbade och överösa patienten 

med gåvor tills hen är botad. Ytterligare ett exempel hämtas från manobofolket i 

Filippinerna, där man traditionellt inte har kunnat äga mark. Nyttjanderätten har 

kunnat överlåtas, men bara tillfälligt och bara till dem som tänkte bruka jorden 

för egen del. Det berättar FIAN-aktivisterna Lis Fredriksson och Malin 

Hasselskog i boken ”Samvetet som kompass” (FIAN står för Foodfirst 

Information and Action Network) 

Varje försök att beskriva sumak kawsay riskerar att fastna i en romantiserande 

och idealiserande attityd som påminner om ”den ädle vilden”. Det här är ett 

försök att mer konkret granska beståndsdelarna i denna tanketradition. Men det 

handlar om en tradition som snabbt är på väg att erodera eller åtminstone 

förändras. Den faktiska verkligheten, i urbaniseringens och nyliberalismens 

tidevarv, ser ofta mycket annorlunda ut, vilket kommer att visas längre fram. 

 

Relationer 

 

Den grundläggande principen i sumak kawsay är den om relationer. Det handlar 

om att uppnå harmoni eller jämvikt i fyra centrala relationer: 

1. Med sig själv 

2. Med andra personer, familj, vänner, grannar, samhällsgemenskapen 

3. Med den övriga naturen (människan är också en del av naturen) 

4. Med visionen av ett högre väsen, en andlig dimension  

 



Individen fungerar bara i sitt sociala sammanhang. Och det sociala 

sammanhanget fungerar bara i en nära relation med naturen. Allt hänger ihop. 

Allt i kosmos är sammanlänkat och samverkar. Det finns inte något eller någon 

som existerar för sig själv utan relationer till andra, vare sig det handlar om 

människor, växter, mineraler, stjärnbilder, eller gudomligheter. Världen går inte 

att dela upp i exempelvis människa kontra natur, en dualistisk världsbild som i 

århundranden dominerat västerlandet. Ett exempel är den traditionella 

medicinen. Enligt den ska hela den sjuka människan vårdas, inte bara hennes 

kropp.  

Naturen har inneboende rättigheter som inte får kränkas och som ska försvaras. 

Bortom människornas behov finns naturelementen för sin egen skull. De är inte 

främst en resurs för människan att bruka eller missbruka. Människan är bara en 

del av naturen, ytterligare en varelse bland alla andra levande varelser. Det som i 

västliga språk kallas ”naturresurser” borde snarare heta naturens gåvor. 

Utgångspunkten är ett samhälle där vården av jorden och relationen till naturen 

är livsviktig. Ett gott liv är möjligt endast där åkrarna är bördiga och där djuren 

har bete. 

Att odla är grundläggande i bondesamhället, att odla jorden men också att odla 

relationer till sina medmänniskor. ”Som man sår får man skörda”. Om jag sår 

majs kommer jag att skörda majs, om jag sätter potatis skördar jag potatis. Jag 

kan inte så potatis och skörda morötter. Samma sak gäller mellan människor, om 

jag sår kärlek kommer jag att skörda kärlek. Jag kan inte så våld och förvänta 

mig att få kärlek tillbaka. Människor vet att de måste ge för att få något tillbaka. 

De odlar därför också mänskliga relationer sig emellan. 

 

Komplementära relationer  

 

Relationer blir därför komplementära. Liksom i naturen kompletterar människor 

varandra. Allt behövs. Alla behövs. I Anderna talar man exempelvis om 

ekologiska våningar. I det branta landskapet odlar människorna olika produkter 

på olika höjder, inget ekosystem kan här ensamt tillfredsställa alla människans 

behov. Potatis, quinoa och bönor växer på högplatån, men det krävs ett varmare 

klimat för exempelvis citrusfrukter. Förmågan att utnyttja olika ekosystem har i 

själva verket varit en överlevnadsfaktor för de andinska folken. Det handlar inte 

om några slutna, självförsörjande samhällen, tvärtom är beroendet av och 

relationerna med omvärlden något naturligt. Det avspeglar sig också idag i den 

tilltagande urbaniseringen där familjer behåller sin anknytning till byn på landet 

men också etablerar sig i staden. 

Det komplementära tänkandet, liksom det om ömsesidiga relationer, jämvikt och 

harmoni, går lättare att förstå utifrån dialektiken som säger att mötet eller 



spänningen mellan tes och antites ger upphov till en syntes. Med dialektiken 

öppnas möjligheten att hitta en tredje ståndpunkt som förenar två till synes 

motsatta ståndpunkter, utifrån det grundläggande synsättet att motsatser behöver 

och kompletterar varandra. Ett liv i jämvikt är inte möjligt utan motsatser. Livet 

är inget statiskt harmoniskt tillstånd, ingen stillastående soppa av ljuvlighet. Det 

handlar snarare om en ständig kamp för att balansera motsatser mot varandra. 

Den jämvikt som uppnås kan aldrig vara annat än tillfällig. Nya utmaningar, nya 

motsatser uppstår ständigt. 

 

Ömsesidighet och ekonomisk jämvikt 

 

Ömsesidighet är det tydligaste av de andinska folkens kärnvärden. Den är mer 

än ett enkelt utbyte av varor eller tjänster. Det handlar också om känslor, om 

vänskap och om ömsesidighet i förhållande till kosmos och naturen. Genom 

ekologiska sätt att handskas med naturen och genom återkommande ceremonier 

visar man sin tacksamhet och stärker det ömsesidiga förhållandet med alltet. 

Försvagad eller utebliven ömsesidighet förstör harmonin och kan leda till 

exempelvis naturkatastrofer och klimatrubbningar. I principen om ömsesidighet 

ligger också ett kretsloppstänkande, att ge tillbaka till naturen vad vi tagit ifrån 

den. 

Med ömsesidighet blir det också lättare att uppnå och upprätthålla jämvikt, 

något som krävs i goda mellanmänskliga relationer. Det är inte bra för 

sammanhållningen om några blir alldeles för rika medan andra är fattiga. ”Om 

en vinner och en förlorar, har vi alla förlorat”. ”Vi vill inte tävla, vi vill dela med 

oss” är vanliga kommentarer för att beskriva jämvikten. Det gäller att fördela 

och återfördela tillgångarna. Därför finns ritualiserade sätt att göra sig av med 

ett ackumulerat överskott. Överskottet kan jämnas ut helt enkelt genom att den 

som har mer ger mer. Den som har tjänat bra med pengar – eller fått en ovanligt 

rik skörd – kan exempelvis ordna en stor fest eller bidra mer till en gemensam 

fest. 

Att investera i kapital eller materiella tillgångar som representerar kapital är det 

naturliga för den västerländskt skolade ekonomen eller biståndsarbetaren. Men 

traditionellt investerar urfolken hellre i mänskliga relationer som kan vara väl så 

värdefulla – eller kanske viktigare – för att uppnå ett gott liv. Att odla 

ömsesidiga relationer betyder också att investera i trygghet. Om jag har gett 

mycket när jag kunde så kan jag räkna med att få tillbaka den dag jag behöver. 

Ju mer jag praktiserar ömsesidigheten, desto mer styrka, kapacitet och social 

prestige får jag. 

 

Synen på tiden 



 

En annan princip som kan härledas ur bondesamhället är den cykliska synen på 

tiden. Allt återvänder, tid för sådd, tid för skörd, tid för vila. Naturen, människan 

inkluderad, lever i cykler. Hösten följer på sommaren och vintern på hösten, 

men få skulle komma på tanken att beskriva vintern som en vidareutveckling av 

hösten. En cirkulär tidsuppfattning skapar en ökad medvetenhet om det förflutna 

och uppmuntrar till att reflektera över det som varit och att lära av historien. Det 

är en inställning som går stick i stäv med att se tiden som en rak linje, 

underförstått också i ständig utveckling från något sämre till något bättre. Den 

västerländska moderniteten uppfattar tiden just så, som en enkelriktad pil, 

oåterkallelig och i riktning mot ”framtiden”. Det är ett synsätt som riskerar 

skapa ett ointresse för det förflutna, en historielöshet som kan leda till att 

historiska misstag upprepas gång på gång.  

 

Moder Jord, Pachamama 

 

Pachamama, moder jord, är god men inte ovillkorligt. Hon kan ge goda skördar, 

men också torka och missväxt. Hon är inte att lita på och det gäller att vårda 

relationen. Man festar inte tillsammans i byn utan att också erbjuda Pachamama 

en sup. När något ska invigas, som en ny åker, ett nytt hus, en ny arbetsplats, så 

görs det med en ritual, en ch’alla, där moder jord får sin beskärda del av såväl 

kokablad som mat och dryck. Att slarva med detta är att riskera relationen med 

Pachamama. 

Tillgång till territorier där jord och vatten ingår är viktig, men de skall ägas och 

administreras kollektivt. Både folk på höglandet och låglandet, i Anderna och 

Amazonas, understryker vikten av att de har jord, eller ett territorium. 

Skillnaden mellan begreppen jord och territorium är att det sistnämnda innebär 

en mer holistisk syn på omgivningen. Territorium syftar inte bara på 

odlingsmarken utan på allt ovan och under marken, som luften, vattnet, 

växtligheten, djuren, mineraler, olja. Även människorna är en viktig del av 

territorierna. Utan territorier blir det inget sumak kawsay.   

 

Gemensamt ägande 

 

Jorden bör ägas och förvaltas gemensamt. Det privata ägandet av jord är 

främmande för urfolken. Människan kan inte äga jord, vatten eller andra 

naturresurser. De är gemensamma och den gemensamma uppgiften är att vårda 

dem.  

Den juridik som dominerar idag är ett arv från kolonialtiden och har ett helt 

annat synsätt. Det är en ”ägandets juridik”, huvudsakligen uppbyggd för att 



skydda privat ägande. Den har skapat många och svåra konflikter i frågan om 

tillgång till jord, men också exempelvis när det gäller patent. Patent innebär 

ensamrätt till och utestängande från kunskap, de är till för att skydda och 

privatisera kunskap. De fungerar dåligt för kunskap som är spridd bland många 

folkgrupper, bland människor som kanske dessutom vill dela sin kunskap med 

varandra. Framför allt urfolken anser att man inte kan ta patent på liv, dvs gener. 

Västerländska jurister och transnationella företag, som Monsanto, har dock 

framgångsrikt drivit igenom skydd för genpatent i bland annat 

världshandelsorganisationens, WTO:s, avtal.  

 

Ayllun – gemensamt ansvar 

 

Ayllun är basen för social tillhörighet i urfolkens samhällen på det andinska 

höglandet. På spanska översätts det till comunidad som på svenska kan 

motsvaras av en kommundel, socken, bygemenskap eller samfällighet. Ayllun är 

grunden för kollektiv identitet. Den omfattar inte bara människor utan också 

grödor, boskap och naturen, inte minst de skyddsväsen, till exempel ett heligt 

berg eller en helig vattenkälla som också kan ses som upphovet till en ayllu. 

Aylluns organisering bygger på gemensam förvaltning av de lokala resurserna. 

Alla samarbetar utifrån förmåga. Produktionen och reproduktionen ses som 

gemensamma angelägenheter. Med reproduktionen menas vårdnad av barn, 

äldre och sjuka. Gemensamt ansvar tillämpas liksom kollektiva lösningar på 

gemensamma utmaningar.  Ayni är ett exempel, där familjer byter arbetsinsatser 

med varandra, exempelvis i jordbrukssysslor som kräver mer arbetskraft än vad 

en familj förfogar över. Det kan gälla sådd, skörd, eller att laga husets tak. En 

annan typ av gemensamt arbete är mink’a eller minga som innebär att arbeta för 

ett gemensamt mål, en samfälld kraftansträngning för att uppnå något som 

gynnar alla. Det kan handla om att bygga en skola eller vårdcentral, 

bevattningskanaler, vägunderhåll, men kan också gälla en gemensam protest 

eller kamp om ett gemensamt intresse upplevs som hotat.  

 

Gemensam kamp för gemensamma mål 

 

Arbetsorganisationen i ayllun används alltså också i den politiska kampen och 

har många gånger visat sig vara framgångsrik. De stora marscherna och 

blockaderna bygger på en tradition av organisation och gemensam ansvarskänsla 

som kommit till uttryck i kampen för de gemensamma intressena. Frågor om 

avkolonisering, rätten till identitet och upprättelse, kultur och språk och – inte 

minst – territorium har alla lyfts med hjälp av urgamla organisatoriska principer.  

 



Familjen och paret 

Basen i ayllun är inte individen utan familjen. Familjen spelar en central roll, 

både som social och ekonomisk enhet.  Komplementaritetens betydelse syns i 

den vikt som exempelvis aymarafolket fäster vid par. Relationer mellan kvinnor 

och män ses som komplementära. Kvinnor och män är inte lika men de är lika 

värdefulla och deras insatser behövs i lika stor utsträckning. Jaq’i är unionen i 

äktenskapet mellan man och kvinna. Det är en symbol för hur motsatser 

kompletterar varandra, hur båda sidor av något behövs. Var för sig är de 

hjälplösa, tillsammans kan de överblicka helheten. När nya mallku, ledningen 

för ayllun, väljs är det inte en enskild individ (man) som väljs utan ett par. 

Själva ordet pacha, i pachamama, är uppbyggt av ”pa” som betyder två, eller 

tvåsamhet, och ”cha” som betyder energi. Allt som existerar gör det i relation 

till andra. Själva universum är organiserat genom ett komplicerat nätverk av 

relationer. Utan relationer, inget liv. 

Idén om två motsatser som kompletterar varandra gäller inte bara människor, 

utan allt. Både gott och ont finns i världen. Harmoni är inte ett självklart 

tillstånd, utan något som man måste kämpa för att uppnå. Motsatta krafter, 

förutom man och kvinna, är exempelvis dag och natt, glädje och sorg, regn och 

torka, världen därovan och världen därunder. När den ena av dessa dominerar 

kommer den andra att slå tillbaka. Idealet är att söka tolerans och samexistens i 

en balans mellan båda. 

Ta sjukdom, som exempel: Både växter och den mänskliga kroppen består av 

positiva och negativa energier. Båda behövs för livet, men för mycket av det ena 

eller andra ger obalans. Konsten är att uppnå en balans, jämvikt mellan dem. Då 

först råder ett fullödigt liv, sumak kawsay. 

 

Synen på individen 

 

Men, invänder någon, också bland urfolken erkänns väl individer som enskilda 

personer?  

Ja, förvisso, men när man pratar om en enskild individ på aymaraspråket, 

”chulla” så implicerar det en ensam person som bara tillfälligtvis är ensam. En 

”chulla” är en person som är inkomplett, som behöver slå sig samman med en 

annan person för att bli komplett. Jämför med ordet individ i västerländska språk 

som har rakt motsatt innebörd: Individ betyder odelbar. Något som är odelbart 

ses redan som komplett. 

Besläktat med ordet ”chulla” är ”chushaj”, som betyder tomrum, brist på 

relation. Relationen är det viktigaste, en individ identifieras genom sina 

relationer. Utan relationer, ingen identitet. 



Det handlar inte om merkantila, finansiella eller ekonomiska relationer, utan om 

mänskliga. Ekonomiska värden ersätts av etiska för att mäta livskvaliteten. Att 

vara rik och välbärgad som aymara är att ha ett rikt nätverk av släkt och sociala 

relationer som kan mobiliseras när det behövs. För att ha social prestige, vara 

väl ansedd, krävs att du är generös och har goda relationer med många. Som 

många har påpekat finns heller inget ord i de andinska språken för ”fattigdom”. 

Det närmaste man kommer på quechuaspråket är ”wajcha”; det betyder 

ordagrant familjelös, en övergiven person, ensam och isolerad. Det anses inte 

skamligt att vara materiellt fattig, såvida inte pengarna har slösats bort 

oansvarigt. Att ha ett vackert hem är inte så viktigt. Betoningen är på socialt 

snarare än ekonomiskt kapital. Att göra uppoffringar för att förbättra för gruppen 

värderas högt. 

Denna människosyn krockar med den liberala uppfattningen att människan är en 

oberoende individ. Enligt den liberala övertygelsen är det i den individuella 

strävan efter att maximera sin personliga tillfredställelse som välfärd skapas för 

alla. Men enligt grunderna för sumak kawsay är människan en social och 

solidarisk varelse och det är i samarbetet med andra människor som en 

gemensam välfärd skapas. 

 

Politik genom konsensus 

 

Vikten av solidaritet och samarbete manifesteras också i hur det politiska 

systemet organiseras, med direkt demokrati och beslut i konsensus. 

Gemensamma beslut tas på stormöten där familjerna har representation. 

Besluten bygger så långt som möjligt på konsensus, inte majoritetsstyre. 

Urfolken är generellt skeptiska till majoritetsstyre. De anser det inte vara 

demokrati om 51 procent bestämmer över 49, om en minoritet tvingas 

underkasta sig en majoritet. Demokratin, förstådd på detta sätt, delar upp folk 

och skapar motsättningar, menar de. De söker hellre konsensus. Beslut tas i 

regel efter långa diskussioner, och ingen går hem förrän beslut är taget. Idealet 

är att nå enighet. ”Konsensus är inte det jag vill, inte det du vill eller Raul vill, 

det är det som vi alla vill”. De talar om att söka en tredje inkluderande position, 

som två motsatta sidor kan acceptera. Det är ett synsätt som påminner om 

dialektiken. Att nå en uppgörelse genom dialog må ta tid, men uppgörelsen blir 

mer hållbar när alla står bakom den. Utan konsensus är det svårt att uppnå 

harmoni inom samfälligheten. 

 

Mångfaldens betydelse 

 



Mångfalden är en annan viktig princip, att leva med och respektera olikheter och 

se att alla berikas genom dem. Bolivia har 32 olika folk, Ecuador har 14 nationer 

och 20 folk. I båda länderna finns starka rörelser, inte bara för att erkänna utan 

också för att ta vara på och stödja de många kulturer som existerar sida vid sida. 

Mångnationalitet har skrivits in i både Bolivias och Ecuadors konstitutioner, och 

bådas officiella namn inkluderar numera Estado Plurinacional, den 

mångnationella staten. Mångnationalitet innebär att erkänna sig som en stat men 

med flera nationaliteter med olika kulturer och levnadssätt. Ömsesidig respekt 

och interkulturellt utbyte och dialog är en förutsättning för att kulturer kan leva i 

harmoni sida vid sida och samarbeta inför gemensamma problem. 

Lär av naturen, är budskapet. Ju större biologisk mångfald, desto rikare liv och 

starkare motståndskraft. Många olika sorter av samma gröda minskar 

sårbarheten vid missväxt, exempelvis olika potatissorter med olika egenskaper 

och olika tålighet mot frost och torka. Många olika sorters grödor säkrar i sin tur 

en allsidig kost. Den ekonomiska organisationen är också mångsidig, många 

olika lösningar och former för ägande, drift och beslut fungerar sida vid sida. I 

den bolivianska konstitutionen exemplifieras detta med statliga, privata, 

kommunala, kooperativa företag, samt micro-empresas, småföretag. 

Mångfalden syns också i urfolkens skapelseberättelser. Där finns inte en ensam 

gud som är skapare, utan flera gudar som har möten, diskuterar och kommer 

överens i konsensus. Jämför med västerlandets skapelseberättelse där en enda 

gud skapar och bestämmer i världen. Här kallas det universum, men i urfolkens 

tradition borde det kanske heta pluriversum. Och universitet kunde kallas 

pluriversitet. 

 

Social kontroll 

 

Den sociala kontrollen är stark i ayllun. Några viktiga principer som hämtats 

från urfolken och som finns med i portalparagrafen i Bolivias nya konstitution 

är: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (var inte lat, ljug inte och stjäl inte, på 

aymaraspråket). Ayllun har ett eget juridiskt system, kommunal rättvisa, justicia 

comunitaria, för att lösa tvister och döma brottslingar. Även Ecuadors grundlag 

erkänner samfälligheternas juridiska system. Stöld och sexuellt våld bryter emot 

de sociala normerna och de som begår dessa brott kommer för alltid att ha 

förlorat sitt förtroende i ayllun. Aylluns ledare, mallkun, kan utdöma vissa straff 

för dessa brott. Om brottet bedöms allvarligt får det statliga rättssystemet dock 

ta över. När det däremot gäller civilmål, som konflikter om markanvändning 



eller om boskap, tillämpas den kommunala rättvisan. Mallkun kallar båda parter 

till samtal och försöker hitta en lösning som de kan acceptera. 

 

”Litet är vackert” 

 

Småskalig produktion värderas högre än storskalig. Den stärker det lokala 

samhället, eftersom den har intresse av att både människor och natur mår bra på 

den ort där produktionen sker. Den tillgodoser antagligen också bättre lokala 

behov. Storföretag har oftast sina beslutscentra långt bort och kan inte förväntas 

prioritera lokala behov. När produktionen inriktas på lokala och regionala behov 

snarare än globala blir följden minskad export och import och mer inriktning på 

regionala marknader. Det ger också bättre grund för matsuveränitet, dvs att 

människor själva har kontroll över sin matproduktion. Vidare är det ett sätt att 

stimulera kretslopp, återanvändning, och därmed minska uttaget av råvaror och 

energi.  

”Vivir bien”, att leva väl, ställs ofta i motsats till ”vivir mejor”, att leva bättre, 

som anses vara det västerländska kapitalistiska idealet, att alltid vilja ha mer, att 

aldrig vara nöjd. 

 

Konsten att leva 

David Choquehuanca, Bolivias utrikesminister, beskriver vivir bien som konsten 

att leva i flera avseenden. Det handlar om att 

 Kunna föda sig, inte bara äta för att bli mätt. Att kunna kombinera rätt 

födoämnen utifrån den årstid man är i. Att skydda och vårda de lokala 

livsmedlen, ta hand om fröerna. 

 Kunna festa, och kunna dricka. Festen är ett uttryck för gemenskapen och 

glädjen i byn. Den innehåller alkoholhaltiga drycker som det gäller att kunna 

förtära med måtta. 

 Kunna dansa. De traditionella danserna är mer än folkloristiska traditionella 

danser, de är rätt utförda symboler för gemenskapen med naturen och med den 

andliga världen. 

 Kunna arbeta. ”Arbetet är lycka för oss”, inte ett tvång. Man utför ett arbete inte 

för tvånget att tjäna pengar utan som ett sätt att växa och utvecklas som 

människa. Arbetet innehåller också en andlig dimension och därför inleds varje 

större arbete med en stunds koncentrerad tystnad där man visar respekt för den 

uppgift som väntar. 

 Kunna kommunicera. En bra dialog är grunden för bra kommunikation och 

något som krävs för att lösa gemensamma problem. 

 Kunna lyssna. En förutsättning för att kunna kommunicera och något som krävs 

när gemensamma problem hotar övergå i konflikter. 



 Kunna reflektera, meditera. Se sin egen roll och del i helheten. 

 

Diskussionsfrågor:  

1. Kan kvinnor och män vara jämställda om de tilldelas olika roller men lika 

värde? 

2. Kan en stark social kontroll förenas med krav på individuell frihet och 

respekt för alla människor? 
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Kapitel 4: Kosmovision, holistisk vetenskapssyn, ekologi och naturens 

rättigheter 

 

Urfolkens kunskapssyn, kosmovisionen, och tankarna i sumak kawsay har 

många likheter med det holistiska tänkandet, en helhetssyn och ett 

systemtänkande som präglar inte minst ekologins utveckling med bland annat 

teorin om ekosystem som växte fram på 1960-talet.   

Den klassiska vetenskapssynen kallas ibland reduktionistisk eller 

sönderdelande. Den bygger på att människan kan förstå och bemäktiga sig 

naturen genom att sönderdela och analysera den i dess minsta beståndsdelar. 

Och det vore dumt att förneka att vi människor verkligen har vunnit mycket 

kunskap på just detta sätt, med den reduktionistiska metoden. Kunskap, både 

sökandet efter den och lärandet, har också sorterats in i olika fack, olika 

ämnen: kemi, fysik, biologi, historia, geografi osv. 

En holistisk kunskapssyn säger däremot att verkligheten inte går att förstå 

enbart utifrån egenskaperna hos en rad materiella beståndsdelar utan att ta 

hänsyn till processer och relationer dem emellan. Denna komplexa verklighet 

kan inte heller studeras enbart utifrån en rad skilda ämnesområden som var 

för sig undersöker bara en liten del utan att relatera till helheten.  

Den reduktionistiska vetenskapssynen blev dominerande i och med den 

vetenskapliga revolutionen som började med Galileo på 1500-talet och 

fortsatte med Bacon, Descartes och Newton. Några av dess premisser är: 

 Jorden är en stor maskin som kan kontrolleras med det mänskliga 

intellektet (Descartes). 

 Den styrs av lagar som människan kan upptäcka och bevisa experimentellt 

(Newton, gravitationen). 

 Det som inte går att uppfatta med mänskliga sinnen och/eller mäta finns 

inte. 

 Universum består av materia, som kan sönderdelas och observeras i sina 

minsta beståndsdelar (atomer, kvarkar…). Det är just detta som kallas 

reduktionism.  

 Utvecklingen är linjär och deterministisk. Det går att hitta ett samband 

mellan orsak och effekt, och alla skeenden kan förutsägas. 

 Verkligheten kan studeras objektivt, dvs det går att skilja på den som 

observerar och det som observeras. 

 Det går att erövra fullständig kunskap om jorden och tygla den. 

 



En annan grundläggande tanke, från Darwin, är den att levande varelser 

utvecklas och överlever i tävlan med varandra. De mest lämpade överlever, de 

andra går under. 

Francis Bacon var pionjär i denna vetenskapliga revolution. Vetenskapens syfte 

var, enligt honom, att bemäktiga sig naturens rikedomar, att ”leda Naturen och 

alla hennes barn till dig så att hon hamnar i din tjänst och görs till din slav”, som 

han uttryckte det. 

René Descartes är en annan av pionjärerna i att utveckla denna rationella, 

europeiskt centrerade vetenskapssyn. Han gör en strikt uppdelning mellan natur 

och människa, mellan det vilda och det civiliserade, det känslostyrda och det 

förnuftiga, det irrationella och rationella, det kvinnliga och det manliga. Naturen 

(det vilda, känslostyrda och kvinnliga) skulle domineras och kontrolleras av 

människan, dvs förnuftet, civilisationen och mannen. Detta var nödvändigt 

eftersom kvinnor, barn, slavar, koloniserade folk och hela naturen saknade 

rationellt medvetande. 

Den reduktionistiska vetenskapen utmanas idag från många håll men påverkar 

fortfarande starkt hur kunskap organiseras. Medan mänsklighetens utmaningar 

blir alltmer globala, övergripande och mångdimensionella, fortsätter skolor och 

universitet att lära ut kunskap som många gånger är fragmenterad, isolerad och 

utan sammanhang. Tvärvetenskapliga och ämnesövergripande institutioner 

etableras förvisso men har fortfarande svårt att hävda sig i det dominerande 

kunskapssamhället. Ett exempel är temat ”Lärande för hållbar utveckling” som 

enligt läroplanen ska tas upp i den svenska skolan, men som de flesta skolor har 

svårt att hitta en bra form för. Orsaken är åtminstone delvis att undervisningen 

fortfarande är så ämnesuppdelad. 

Detta reduktionistiska synsätt präglar också den kapitalistiska och nyliberala 

ekonomin. Den bygger på att verkligheten låter sig uppdelas i av varandra 

oberoende delar, en finansiell där de beslut som tas inte anses påverka de övriga 

delarna, exempelvis de ekologiska systemen, människors samhällen, social 

välfärd och möjligheter till överlevnad.  

 

Den holistiska och ekologiska vetenskapssynen 

 

Till skillnad från den reduktionistiska vetenskapen hävdar den ekologiska 

grundsynen att allting hänger ihop. Manipulering någonstans kan leda till 

oväntade följder någon helt annanstans. 

Några andra grundsatser är: 

 Allting måste ta vägen någonstans. Endast cykliska system, som i naturen, 

är i längden hållbara. 



 Allt i den levande naturen är anpassat inbördes och till den fysiska miljön, 

vilket betyder att människan inte kan förbättra naturen, bara kortsiktigt få 

delar av den att passa hennes syften. 

 Allt har ett pris, något som ytterst är en konsekvens av entropilagen (se 

nedan). 

Ytterligare några viktiga principer inom den holistiska vetenskapssynen är: 

 Synergi: Helheten är något mer och kvalitativt annorlunda än summan av 

sina delar. Man kan inte förstå ett system enbart genom att sönderdela det 

i dess komponenter och analysera dem var för sig. 

 Relationer och processer är minst lika viktiga att studera som objekt, 

saker, materia. 

 En objektiv vetenskap finns inte. Forskning görs alltid i ett sammanhang, 

en kontext, där forskaren också utgör en del. Forskarens förförståelse och 

världsbild kommer alltid att påverka resultatet. 

 Det räcker inte att studera bara det mätbara och synliga för att förstå 

världen. Det kvalitativa, icke synliga och icke mätbara spelar minst lika 

stor roll. Två exempel är organisationskultur och personlig självkänsla, 

faktorer som i högsta grad påverkar prestationer och resultat men som 

svårligen låter sig mätas. 

 Samarbete, inte konkurrens, är en viktig faktor för överlevnad, både i 

mänskliga och andra biologiska system. 

 

Saker är inte statiska utan dynamiska, stadda i ständig förändring. Ett exempel är 

människokroppen, vars atomer ständigt byts ut, men ändå uppfattas som i stort 

densamma. Ett annat är en flod, där vattnet ständigt byts ut men ändå uppfattas 

som samma flod. ”Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod” är ett 

uttalande som brukar tillskrivas naturfilosofen Herakleitos, ca 600 f. Kr. 

Helhetssynen är vad som mest uppenbart förenar urfolkens tänkande med den 

holistiska vetenskapssynen och ekologin. Det går inte att separera människan 

från naturen, anden från materian, eller individen från samhället. Verkligheten är 

dynamisk, uppbyggd av motsatser som söker jämvikt, och inte något stabilt som 

utvecklas linjärt på ett förutsägbart sätt enligt principen orsak-verkan. Ett 

exempel är klimat- och miljöforskarnas diskussion om tipping points – punkter i 

utvecklingen där en kvalitativ förändring inträffar som är irreversibel, 

oåterkallelig.  

Den holistiska vetenskapssynen är också cirkulär: Jorden, och alla levande 

system, fungerar cykliskt och inte linjärt. Det går inte att tala om råvaror i den 

ena änden och avfall i den andra. Cirkeln måste slutas, avfall måste åter bli 

råvaror. 



Ytterligare en likhet är den ödmjuka insikten att människan aldrig kommer att 

förstå världen i dess helhet, än mindre förutsäga dess förändringar, och 

människans underordnade roll i denna värld. Vi människor står inte utanför 

naturen, vi är en del av den. Därför kan vi inte heller objektivt studera den 

utifrån från någon upphöjt neutral position. Det handlar om att överge 

pretentionerna att vetenskapen och tekniken ger tillräckliga verktyg för att 

förstå, dominera och manipulera världen. 

 

Naturens rättigheter 

 

Diskussionen om naturens rättigheter tog fart på 1970-talet med artikeln Should 

Trees Have Standing av forskaren i juridik Christopher Stone, publicerad 1972. 

Han beskrev hur naturen, med dagens juridik, är helt rättslös. Precis som forna 

tiders slavar behandlas naturen som egendom som är till för sina ägares behov, 

inget annat. Han undersökte vad det skulle innebära om naturen tillerkändes 

egna rättigheter. Hur skulle exempelvis en skogs rättighet att existera kunna 

försvaras juridiskt?  

Att människan har vissa rättigheter, enbart i kraft av att hon är människa, är 

sedan länge en etablerad sanning. FN antog år 1948 deklarationen om mänskliga 

rättigheter, som följdes upp med två konventioner 1966. En konvention 

garanterar medborgerliga och politiska rättigheter, den andra garanterar 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Medan antagandet om 

grundläggande mänskliga rättigheter bygger på en antropocentrisk världsbild, 

dvs med människan i centrum, förskjuts perspektivet totalt i diskussionen om att 

tillskriva naturen egna rättigheter. 

En vanlig definition på naturens rättigheter är dess rätt att existera och fortleva 

genom att upprätthålla och återskapa sina vitala livsfunktioner. Med en sådan 

definition blir det inte längre självklart att naturen kan ägas och exploateras. Den 

definitionen skulle också krocka med flera av dagens miljölagar, som visserligen 

sätter gränser för tillåtna utsläpp men ändå bygger på att naturen måste tåla en 

viss mängd föroreningar. Dessa gränser är dessutom beräknade utifrån vad 

människan anses klara av. 

År 2008 blev Ecuador det första landet i världen som erkände naturens 

rättigheter och till och med skrev in dem i sin konstitution. I ett par rättsfall har 

också naturens rättigheter försvarats, bland annat 2011 i ett mål som handlade 

om skydd för floden Vilcabamba. Samma år stoppades gruvbrytning i provinsen 

Esmeraldas, med hänvisning till naturens rättigheter som fastslagits i 

konstitutionen. 

Fortfarande finns dock, som visas längre fram, stora olösta miljökonflikter där 

naturens rättigheter står emot ekonomiska intressen. 



Det är heller inte svårt att föreställa sig lägen där mänskliga rättigheter kolliderar 

med naturens. Det kan exempelvis gälla människors rätt till mat och en tryggad 

försörjning, som kan vara svår att förena med en tänkt rätt för naturen att inte 

utnyttjas bortom sin förmåga till återhämtning. 

Diskussionen om naturens rättigheter har utvecklats i två separata riktningar: en 

där naturen fortfarande ses som sekundär i förhållande till människan. Synen på 

naturen är instrumentell, den behöver framför allt skyddas för att säkra 

människans långsiktiga överlevnad. Denna inriktning kallas ofta miljöetisk. 

Den andra mer radikala inriktningen ser människan som en del av naturen, men 

varken mer eller mindre viktig än andra delar. Naturen har egna rättigheter i 

kraft av att den är just natur, och människan kan inte ställa sig ovanför eller 

utanför den. Naturen bör, enligt denna inriktning, få status av ett eget juridiskt 

subjekt. Den här inriktningen syftar till en konstitutionell ekologi, och skulle, 

om den förverkligas, få djupgående och hittills oöverblickbara konsekvenser, 

såväl politiska som etiska, ekonomiska och juridiska. Den kallas ofta för 

djupekologi (deep ecology). Med denna inriktning ställs frågan på sin spets om 

vilka rättigheter som ska väga tyngst, de mänskliga eller naturens. När de 

kolliderar, som i exemplet ovan, finns inget givet svar. 

Sedan många år pågår också en kamp för djurens rättigheter, som ju kan ses som 

en del av naturens och där delvis samma frågeställningar och dilemman uppstår. 

Positionerna här går från den ganska moderata; att människan får utnyttja djuren 

bara hon inte åsamkar dem lidande, till den mer radikala, att djuren ska få leva i 

fred för människans intrång. 

 

Miljömord (ecocide) 

 

En parallell till diskussionen om naturens rättigheter är den om ecocide, ekocid 

eller miljömord. Begreppet har använts av olika politiska tänkare från 1900-

talets mitt och framåt. Första gången ekocid hamnade i rampljuset var 1972 vid 

FN:s miljökonferens i Stockholm. Olof Palme öppnade konferensen med ett tal 

om begreppet ekocid och vikten av att kriminalisera livsmiljöförstörelse. ”Den 

enorma förstörelse som orsakas av urskillningslöst bombande, av storskalig 

användning av bulldozers och växtgifter är ett vansinne som kan beskrivas som 

miljömord, och som kräver omedelbar internationell uppmärksamhet.”  Här 

syftade Olof Palme på det då pågående Vietnamkriget, där USA härjade 

urskillningslöst i Vietnam, Laos och Kambodja.  

Bara fem år senare, 1977, röstades Environmental Modification Convention 

igenom i FN. På svenska heter den ”Konventionen om förbud mot militär eller 

varje annan fientlig användning av miljöförändringsteknik”. Den förbjuder stater 

att med militär eller fientlig avsikt förändra livsmiljö där strider pågår. 

Ekocid blev alltså brottsligt som en del av militär strategi. Men fortfarande finns 



ingen konvention som förbjuder omfattande miljöförstöring i fredstid för 

ekonomisk vinning. 

I mitten på 1990-talet utarbetades Romstadgan, som reglerar verksamheten för 

Internationella brottsmålsdomstolen i Haag. Romstadgan fastslår fyra 

internationella brott: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och 

anfallskrig. Under den 10-årsperiod som Romfördraget förhandlades övervägde 

förhandlarna att inkludera fler brott än de fyra ovannämnda. Ett av dem var 

ekocid. Det gick dock inte igenom. De länder som hotade att lägga in sina veton 

mot att inkludera ekocid i Romfördraget råkar också vara länder där stora 

oljebolag har sina huvudsäten: Nederländerna med Shell, Storbritannien med 

British Petroleum (BP) och USA, med en hel uppsjö oljebolag, bl.a. 

ExxonMobil och Chevron. 

Fler initiativ för att kriminalisera ekocid har kommit de senaste åren, exempelvis 

End Ecocide in Europe. Den brittiska juristen Polly Higgins är en av dem som 

driver denna fråga. Det måste bli straffbart att tjäna pengar på att skövla de 

ekosystem som vi alla är beroende av, konstaterar hon. Med en lagstiftning om 

ekocid skulle det bli ointressant att investera i tjärsand, skövling av regnskog 

eller överfiske, aktiviteter som alla skulle kunna bli straffbara. Dagens 

lagstiftning ålägger aktiebolags ledningar att arbeta för så hög vinst som möjligt. 

Med en lag om ekocid skulle miljön sättas främst. 

För att en lag om ekocid ska bli verklighet krävs att en av de 122 stater som har 

undertecknat Romstadgan lägger fram förslaget och får gehör av minst två 

tredjedelar av de andra länderna. 

 

Fotnot: 

Entropilagen, termodynamikens andra huvudsats, säger att oordningen hela tiden 

ökar inom ett slutet system. Allting blandar ihop sig med allting annat. Ett 

exempel är värme och kyla som blandas ihop och jämnar ut sig. Värme flyter 

från ett varmare till ett kallare rum. Allt blir ljummet. Naturen tar sig in i våra 

hem i form av damm och smuts och gör att vi måste städa. Entropin ökar. 

Industriella processer kan tillfälligt skapa ordning där energi koncentreras och 

material formas eller anrikas. Men det sker bara inom delar av systemet och 

priset är ökad oordning i andra delar (exempelvis vid råvaruutvinningen). 

Nettoeffekten blir ökad entropi. (ur NE) 

 

”Sumak kawsay erkänner begränsningarna hos dagens vetenskap, dess osäkerhet 

och inriktar sig mer på att hantera risker.” Eduardo Gudynas. 

År 2010 lämnades en stämningsansökan in till Ecuadors grundlagstribunal mot 

oljebolaget British Petroleum, BP. Ansökan gällde kränkning av naturens 

rättigheter genom BP:s skuld till oljekatastrofen i mexikanska golfen i april 

samma år, den värsta oljekatastrofen i USA:s historia. Bakom ansökan stod 



Esperanza Martinez, ecuadoriansk miljöaktivist, och flera internationellt kända 

miljöaktivister som Vandana Shiva och Nnimmo Bassey. De stämde BP 

i egenskap av ”världsmedborgare” utifrån förståelsen av 

planetens odelbarhet vars rättigheter precis som de mänskliga rättigheterna bör 

vara av universell karaktär. 

 

Moder Jords rättigheter 

Vid Folktribunalen mot klimatförändringar 2009 formulerades för första gången 

deklarationen om Moder Jords rättigheter. Tribunalen hölls i Cochabamba, 

Bolivia. Deklarationen utvecklades vidare vid Folkens världskonferens om 

klimatförändringar 2010 där den också godkändes av de 35 000 närvarande 

folkrörelserepresentanterna. 2011 överlämnades dokumentet av den bolivianska 

regeringen till FN. Den har dock inte antagits som en FN-deklaration än. 

Bland de rättigheter som deklarationen tillskriver Moder Jord finns rätten att 

upprätthålla sin identitet och integritet, rätten att vara fri från nedsmutsning, 

föroreningar och giftigt och radioaktivt avfall, och rätten att upprätthålla sina 

vitala cykler och processer. Alla varelser på jorden tillförsäkras också rätten till 

välbefinnande och frihet från tortyr och grym behandling. 

 

Se mer: 

http://www.lodyn.se/naturens-r%C3%A4ttigheter/deklarationen-f%C3%B6r-

moder-jords-r%C3%A4ttigheter-30337483 

http://tankarnastradgardvaxjo.se/onewebmedia/Deklaration%20om%20Moder%

20Jords%20r%C3%A4ttigheter.pdf 

 

Diskussionsfrågor: 

1. Vilka konsekvenser skulle ett erkännande av naturens rättigheter få? Eller 

”bara” djurens? 

2. Ge några exempel på synergi, dvs när helheten blir något större och 

kvalitativt annorlunda än summan av sina delar. 

 

Kapitlet bygger på:  

Ciencia holística para el buen vivir: Una introducción, av Jörg Elbers, CEDA, 

Quito, 2013, och  

La naturaleza con derechos: de la filosofía a la política, av Alberto Acosta och 

Esperanza Martínez (red), Quito 2011 

samt hemsidorna http://endecocide.se/ och http://pollyhiggins.com/ 

 

Lästips: Märk världen. En bok om vetenskap och intuition, av Tor Nörretranders 

Vårt matematiska universum, av Max Tegmark 

http://www.lodyn.se/naturens-r%C3%A4ttigheter/deklarationen-f%C3%B6r-moder-jords-r%C3%A4ttigheter-30337483
http://www.lodyn.se/naturens-r%C3%A4ttigheter/deklarationen-f%C3%B6r-moder-jords-r%C3%A4ttigheter-30337483
http://tankarnastradgardvaxjo.se/onewebmedia/Deklaration%20om%20Moder%20Jords%20r%C3%A4ttigheter.pdf
http://tankarnastradgardvaxjo.se/onewebmedia/Deklaration%20om%20Moder%20Jords%20r%C3%A4ttigheter.pdf
http://endecocide.se/
http://pollyhiggins.com/


Ecology of wisdom, Arne Naess 



Kapitel 5: Tre olika tolkningar av sumak kawsay 

 

Sumak kawsay är numera ett populärt begrepp bland aktivister, akademiker och 

politiker i flera länder i Latinamerika, framför allt i Bolivia och Ecuador. Det 

rymmer flera olika tanketraditioner med det gemensamma att de är kritiska till 

nyliberalismen och den ortodoxa västerländska synen på utveckling och tillväxt. 

De är också i stort överens om att sumak kawsay definieras som ett liv i harmoni 

med naturen och med andra människor. Alla har också, i någon mån, inspirerats 

av urfolkens tankar om social jämlikhet och ekologisk balans. 

Men ungefär där slutar likheterna. Det går att urskilja tre olika inriktningar i hur 

sumak kawsay tolkas: 1. Den socialistiska och statsinriktade, 2. Den ekologiska, 

postmoderna/postutveckling (postdesarrollista), och 3. Den indianska, 

pachamamistiska.  

 

1. Den socialistiska och statsinriktade  

 

För de socialistiska och statsinriktade uttolkarna av sumak kawsay krävs en 

stark stat, jämn resursfördelning och jämlikhet. Hänsyn till miljön och frågor om 

kultur och identitet hamnar längre ner. Företrädarna för den här inriktningen 

talar om en andinsk variant av socialism, om socialism för det 21:a århundradet 

och om neo-marxism. De hämtar också inspiration ur rörelsen mot den 

nyliberala globaliseringen, och ur Latinamerikas allt mer kyliga förhållande till 

USA, sinnebilden för imperialismen. 

Fortsatt och intensifierad exploatering av naturresurser står högt på 

dagordningen och ses som en tämligen oproblematisk utvecklingsmodell där 

staten har en central roll. Först och främst måste grundläggande mänskliga 

rättigheter tillgodoses, som rätten till mat, vatten, utbildning, hälsa och trygghet, 

är tanken. Det är bråttom att svara upp mot människors förväntningar om en 

ökad levnadsstandard. Behoven är stora i dessa djupt ojämlika länder, där en 

majoritet av befolkningen lever i fattigdom. De fossila naturresurserna ses som 

nödvändiga för att tillgodose dessa behov och för att komma igång med 

utvecklingen. 

En framträdande representant för denna inriktning är Alvaro García Linera, 

vice-president i Bolivia. Alvaro García Linera argumenterar vältaligt för den 

politik med intensiv olje-, gas- och mineralutvinning som både Bolivia och 

Ecuador bedriver. ”Varför skulle vi inte utnyttja våra resurser….för att 

tillfredsställa de mest grundläggande behoven hos vårt folk, garantera en 

interkulturell och vetenskaplig utbildning, som i sin tur genererar en intellektuell 

kritisk massa, kapabel att ta sig an och leda industrialiseringen och utvecklingen 

till en kunskapsekonomi?” Så kan ett typiskt argument låta från García Linera. 



”Ska vi stänga våra gruvor och oljekällor?” 

Och han fortsätter: ”Ska vi sluta producera, stänga våra tenngruvor, och gas- och 

oljekällor och gå bakåt när det gäller att tillgodose människors grundläggande 

behov? Vore inte det bara en väg att öka fattigdomen och återupprätta 

nyliberalismen?” García Linera lägger stor tyngd vid just relationen mellan 

resursutvinningen och industrialiseringen å ena sidan och naturhänsynen å den 

andra: ”En konstruktiv spänning råder mellan nödvändigheten och viljan att 

industrialisera utifrån våra råvaror, och den absoluta nödvändigheten av vivir 

bien, som en levande dialog och praktik med naturen som omger oss.”  

För García Linera innebär sumak kawsay därför att ”använda vetenskapen, 

tekniken och industrin för att generera rikedomar med vilka vi kan bygga vägar, 

vårdcentraler, skolor, producera livsmedel, och tillfredsställa både basbehoven 

och de växande behoven i samhället”. Han hävdar också att tiden för 

revolutionära processer är kort. ”Om vi inte snabbt skapar ett välstånd tappar 

folk entusiasmen och börjar åter drömma om forna tider.” 

 

”Ska vi sitta som tiggare på en säck guld?” 

 

Alvaro García Linera får stöd av Ecuadors president Rafael Correa, som säger: 

”Jag har alltid sagt att den största faran för vårt politiska projekt… är vänstern, 

ekologismen och den barnsliga indianismen.” Correa är också känd för 

uttalandet, som han lånat från den preussiske upptäcktsresanden Alexander von 

Humboldt, på 1800-talet: ”Skulle vi sitta som tiggare på en säck med guld?” Det 

sade han 2009 när han försvarade den nya gruvlagen. Han tillade: ”Gruvdrift är 

fundamentalt för det moderna samhället. Utan den återvänder vi till grottornas 

epok.” Rafael Correa har dock också sagt att den stora utmaningen är att 

använda utvinningspolitiken (extractivismo) för att komma ifrån 

utvinningspolitiken (usar el extractivismo para salir del extractivismo). 

Argumentet är att landet ska kunna lämna utvinningspolitiken när de har råd till 

det men att den behövs i ett initialt skede. 

Men tron på tillväxtens välsignelser är inte obegränsad. Bolivias president Evo 

Morales skriver år 2011: ”Kapitalismen är mänsklighetens värsta fiende. Vi 

säger vivir bien för vi vill inte leva bättre än andra, vivir mejor. Vi tror inte på 

den rätlinjiga utvecklingen, på ackumulationen som framsteg eller på den 

gränslösa utvecklingen på bekostnad av andra och naturen. Vi vill komplettera 

varandra, inte tävla. Vivir bien är att tänka inte bara i termer av inkomst per 

capita, utan på vår kulturella identitet, på samhället, harmonin mellan oss alla 

och naturen.” 

Sammanfattningsvis är sumak kawsay uttolkad på detta sätt att arbeta för en 

stark välfärdsstat där fattigdomen utrotas, även om det sker på bekostnad av 



naturen. Företrädarna bryter med den nyliberala ideologin såtillvida att de 

argumenterar för en betydligt mer aktiv stat och en aktiv resursomfördelning. De 

delar dock en ganska konventionell uppfattning om vad utveckling är med 

nyliberala ekonomer och politiker.  

På två avgörande punkter skiljer de sig från den ekologiska inriktningen som 

presenteras nedan, i synen på naturen och i synen på utveckling. 

 

2: Den ekologiska, postmoderna/postutvecklings-inriktningen  

 

Företrädarna för denna linje fokuserar på nödvändigheten av att bevara naturen, 

en ekologisk balans, och på ett inkluderande samhälle där mångfalden 

uppmuntras. De hämtar inspiration från urfolkens rörelser, feminister, teologer 

och framför allt ekologer. De ser sumak kawsay inte som en alternativ 

utvecklingsmodell utan som ett alternativ till utveckling. De tänker sig det 

postmoderna samhället som ett slags collage där alla möjliga inriktningar spirar 

samtidigt, där alla får möjlighet att forma sina egna sätt att leva och samexistera, 

det må vara urfolk, bönder, kooperativister, syndikalister, befrielseteologer, 

ekologer, pacifister, feminister… Post-utvecklingstänkarna är mycket kritiska 

till regeringarna i Ecuador och Bolivia under Rafael Correa och Evo Morales. 

De kritiserar framför allt politiken att exploatera naturresurser på ett sätt som 

skadar urfolken och naturen, men även den starka centralstyrningen. Två 

framträdande representanter för denna inriktning är Alberto Acosta, som var 

ordförande för grundlagsförsamlingen i Ecuador, och Eduardo Gudynas, 

forskare vid ett ekologiskt forskningscentrum, Claes, i Montevideo, Uruguay.  

Acosta var gruv- och energiminister för Correas regering 2007 och ledde sedan 

grundlagsförsamlingen. Han avgick från sin post 2008 efter interna konflikter i 

partiet. Han ansåg att partiets politik inte längre var i linje med grundtanken med 

”la revolución ciudadana”, medborgarnas revolution, som processen med att 

skapa den nya konstitutionen kallades. Acosta är bland annat förespråkare för att 

tillskriva naturen egna rättigheter och kritisk till den vändning 

oljeutvinningsprojektet Yasuni har tagit (se kapitel 9). Alberto Acostas 

inställning vad gäller oljeutvinning är dock att det inte handlar om att stänga 

redan existerande oljekällor utan om att allvarligt diskutera huruvida nya ska 

öppnas, med de miljökonsekvenser det skulle få. 

 

Kritik mot utilitarismen 

 

Eduardo Gudynas beskriver hur de traditionella utvecklingsideologerna ser 

naturen som en samling resurser som finns där för människorna att utnyttja, en 

utilitaristisk syn. Detta ständiga behov av att exploatera ifrågasätts aldrig. Att se 



naturen som att den bara är till för att tjäna människan är en antropocentrisk 

position. Gudynas frågar sig om denna position verkligen går att förena med 

sumak kawsay. Han är en av dem som förordar egna rättigheter för naturen, i 

paritet med de mänskliga rättigheterna. Naturen ska vara ett subjekt med egna 

rättigheter, inte ett objekt för ägande och exploatering. Gudynas kritiserar den 

statligt socialistiskt inriktade versionen av sumak kawsay för att vara en 

”lilleputversion”, som bygger på tanken om en god kapitalism med staten som 

garant för att det överskott som genereras går till att täcka sociala behov. En 

beskrivning som passar väl in på den traditionella svenska socialdemokratiska 

folkhemsmodellen. 

Dock menar även han att de stora sociala behoven snabbt måste tillgodoses. 

Naturligtvis behövs tillväxt när det gäller bostäder, hälsa och utbildning. Men, 

frågar han sig, ska det verkligen ske till priset av fördrivning av människor från 

deras hem, ökade föroreningar av jord och vatten, hänsynslös avverkning, 

massiv jakt och ökat våld? Priset blir sämre livskvalitet för människorna och 

sämre miljö. Utmaningen, skriver Gudynas, är att ha en avvecklingsplan för hur 

man ska kunna lämna vägen mot ständigt ökad exploatering av naturresurser. En 

sådan plan, fortsätter han, borde ange hur man ställer om industrin till lång 

hållbarhet och hur man minskar beroendet av råmaterial och energi. Tillväxten 

kan inte fortsätta i all evighet och det borde inte heller vara det överordnade 

målet för de latinamerikanska länderna, även om de är s.k. utvecklingsländer. 

 

3: Den indianska eller ”pachamamistiska” inriktningen 

 

Det mest centrala i denna inriktning är urfolkens kultur, identitet och 

självbestämmande, och de andliga inslagen. I centrum står urfolkens världsbild, 

kosmovisionen. Naturen är besjälad och Pachamama och andra gudar, andar, 

myter och ritualer i dessa kulturer spelar en viktig roll. Det är kanske den 

inriktning som mest konsekvent försöker inkludera de centrala begreppen i 

sumak kawsay (kap 3).  

Mama Josefina Lema, medicinkvinna och andlig ledare från Otavalofolket i 

Ecuador ger uttryck åt denna inriktning: ”Vi måste lägga ner tid på att lära känna 

naturen, lyssna på hennes signaler, kommunicera respektfullt med henne. Vi 

måste vara försiktiga under våra jordbruksuppgifter så att vi inte orsakar 

oåterkalleliga skador.” “ Vi måste även be om lov, till exempel genomföra 

ceremonier och be böner innan vi plockar växter, särskilt om de ska användas 

som läkande örter. Har inte växterna behandlats med respekt kommer de inte att 

vilja samarbeta med oss och bota oss från våra åkommor. Om vi plockat dem 

utan deras samtycke är det som ett slags misshandel. Då torkar plantorna ut, 



vägrar att blomma, vägrar att ge frukter och att läka oss.” “Växter är precis som 

oss kvinnor. Som när folk, i synnerhet män behandlar oss utan respekt och tar 

oss utan vårt samtycke. Därför måste vi känna igen oss i dem och respektera 

dem så som vi vill bli respekterade.” 

 

David Choquehuanca, Bolivias utrikesminister, är en annan representant för 

denna inriktning. Västerlandets kapitalackumulation och den överdrivna och 

ohejdade industrialiseringen erbjuder inte mänskligheten någon lösning, hävdar 

han. Hans analys är att det kapitalistiska systemet mest värnar om pengar, vinst 

och finanser, medan det socialistiska systemet mest handlar om människan och 

hennes materiella behov. Men i centrum för sumak kawsay står livet självt. Han 

kallar urfolkens kultur för ”livets kultur”. Han ser sumak kawsay främst som en 

process av att återta urfolkens tänkande, identitet och oberoende. 

Så här säger David Choquehuanca: 

”Vivir bien är att kunna tjäna, kunna sova, kunna lyssna… en hel rad fina saker. 

Vi är i en process av återerövring när det gäller våra kunskaper, vår identitet, vår 

musik, vår historia, våra naturresurser, vårt oberoende, vår andlighet. Den 

andliga rörelsen är viktigare än den politiska. Visst, det finns en politisk rörelse 

som går framåt, men om den inte åtföljs av en andlig rörelse är vi förlorade. Och 

varför denna process av återerövring? För att återvända till oss själva, till att 

vara de vi är.” 

Felix Cardenas, vice-minister i ministeriet för avkolonisering i Bolivia, är en 

annan röst i denna inriktning: ”Urfolken har en annan vision, för en majoritet av 

dem är höger och vänster detsamma, ungefär som siamesiska tvillingar. För i 

båda fallen handlar det om kontroll av ekonomin, kapitalistisk eller socialistisk. 

Med socialismen ska staten kontrollera ekonomin, med kapitalismen ska 

marknaden styra. Men för båda är industrialisering det viktiga, och med 

industrialisering följer plundring, och plundrare söker inget annat än att förstöra 

vår värld.” 

Flera urfolksorganisationer i Ecuador och Bolivia kan logiskt nog också sägas 

representera denna inriktning av Sumak Kawsay. Cesar Pilataxi är en av den 

ecuadorianska urfolksorganisationen Coniaes tänkare. Han är kritisk till den 

socialistiska inriktning som Ecuadors regering representerar och menar att 

regeringen måste arbeta för en verklig avkolonisering om sumak kawsay ska 

kunna förverkligas. Ett sätt att främja detta är att låta urfolken återupptäcka sina 

traditioner och värderingar.  

”Politik för ekonomin bör föras för livet i sin helhet, inte för ekonomisk tillväxt i 

sig. Man kan inte se välståndspolitik frikopplad från naturen”, säger han och 

syftar på hur regeringens socialistiska politik görs på bekostnad av 

miljöförstöring, ofta i urfolksterritorier. ”Det handlar om att hitta sätt att inte 



ramla in i den kapitalistiska logiken att producera och kommersialisera varor för 

att ackumulera kapital och spekulera, utan för att utjämna skillnader.” 

Samtidigt konstaterar Cesar Pilataxi att få sådana initiativ finns idag. ”Många av 

oss urfolk har redan blivit så extremt påverkade av det västerländska tänkandet 

att vi också har börjat söka efter samma sak. Pengar, status, och saker för att vi 

lärt oss av andra att det är det som gör oss lyckliga. För att lyckas med projekt i 

en anda av sumak kawsay krävs god organisering och hög nivå av politisk 

medvetenhet och övertygelse i byn eller samhället.”  

 

Kapitlet bygger till största delen på en artikel i tidskriften Ìconos nr 48, 1/2014, 

”Seis debates abiertos sobre el sumak kawsay”, av Antonio Luis Hidalgo-

Capitán och Ana Patricia Cubillo-Guevara, Quito 2014, samt böckerna: 

Promesas en su laberinto, IEE, CEDLA, CIM, 2013,  och Vivir bien – 

paradigma no capitalista? CIDES, 2011, samt två föreläsningar, av David 

Choquehuanca, och Felix Cardenas, tillgängliga genom Escuela de Gestión 

Pública Plurinacional, Ministerio de Educación, programa de tele educación 

”Construyendo un nuevo estado”, ciclo 1, ”La nueva gestión pública”, módulo 

no 4 ”El paradigma de vivir bien”.   

 

Diskussionsfrågor:  

1. Är det moraliskt försvarbart att satsa på nolltillväxt i ett land där behoven 

är stora av att investera i hälsovård, utbildning mm? Att lämna olja och 

mineraler kvar i jorden när man kan få stora inkomster genom att 

exploatera dem? 

2. Går hänsyn till naturen att förena med ekonomisk tillväxt? 

3. Kan de tre linjerna samexistera?  



Kapitel 6: Vad står i lagarna och vilka potentiella konflikter kan de ge upphov 

till? 

 

Ecuador blev det första landet i världen att tillskriva naturen egna juridiska 

rättigheter. Det skedde i den nya grundlag, konstitution, som antogs 2008. Året 

efter, 2009, var det Bolivias tur att anta en ny grundlag. Konstitutionerna blev ett 

sätt att stadfästa de nya multinationella och vänsterinriktade regimer som 

kommit till makten 2005 och 2006. De är resultat av förslag från urfolkens 

rörelser, förslag som också utarbetades och formulerades i juridiska former. 

I båda grundlagarna finns sumak kawsay med. I Ecuador refererar man till buen 

vivir och i Bolivia till vivir bien.  

 

Ecuadors grundlag 

 

I förordet till Ecuadors grundlag heter det: ”Vi beslutar… att konstruera en ny 

form av medborgerlig samlevnad, i mångfald och harmoni med naturen för att 

uppnå buen vivir, sumak kawsay”. 

I artikel 3 fastslås att ”statens viktigaste uppgift är att planera en nationell 

utveckling, utrota fattigdomen, arbeta för en hållbar utveckling, jämlik 

fördelning av resurser och rikedom, för att uppnå buen vivir”. 

Begreppet sumak kawsay nämns också i artikel 14, som ”erkänner 

befolkningens rätt att leva i en ren miljö i ekologisk balans, som en garanti för 

hållbarhet och buen vivir, sumak kawsay.”  

I Ecuadors grundlag fastslås också att naturen, Pachamama, är ett eget subjekt 

med egna rättigheter. I den oftast citerade och diskuterade artikel 71 heter det: 

(Pachamama eller naturen) ”äger rätt att respekteras såväl i sin existens som i 

upprätthållandet och återskapandet av dess vitala cykler, strukturer, funktioner 

och evolutionsprocesser”. Och i artikel 72: ”Naturen har rätt att återhämta sig.” 

Detta förutsätter införandet av ett slags ekologisk juridiskt system, något som 

ännu inte har förverkligats fullt ut. Dock finns några exempel på hur det 

konstitutionella skyddet av naturens rättigheter har använts praktiskt; dels för att 

skydda naturen i Galapagos, men också för att stoppa informell gruvbrytning 

och för att skydda en flod, Vilcabamba, mot föroreningar. 

Lite längre fram, i artikel 74, fastslås rätten för personer, kommuner, folk och 

nationer att ”tillgodogöra sig miljöns och naturens rikedomar som ger dem 

möjlighet till buen vivir”. 

Flera analytiker har påpekat att artiklarna 71 och 74 potentiellt står i motsättning 

till varandra. Man kan ju tänka sig lägen där människors behov av 

naturtillgångar hamnar i konflikt med naturens rättigheter att upprätthållas och 

återskapas.  



Att naturen får egna rättigheter sätter stopp för privatiseringar av naturresurser, 

exempelvis vatten, vilket också preciseras i artikel 282 i Ecuadors grundlag. 

Naturen och dess tillgångar kan inte köpas eller säljas på en marknad, blir det 

logiska resultatet. 

 

Ecuadors nationella utvecklingsplaner 

 

2009 antogs i Ecuador den första nationella utvecklingsplanen för buen vivir 

(Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013). Planen bygger i en första fas på 

att intensifiera utvinning av naturresurser som olja och gas för att skapa 

rikedomar och tillgodose befolkningens behov. Denna fas kallas för 

”Ackumulation under en övergångsperiod och förbättrad distribution”. Det 

handlar om en medellång planeringsperiod på 16-20 år, enligt planen. Tre av de 

tolv övergripande målen för Ecuadors utvecklingsplan handlar om bevarandet av 

naturen i relation till att utveckla industrin. De uttrycks så här: 

Mål 7: Garantera naturens rättigheter och arbeta för miljöns hållbarhet, 

territoriellt och globalt.  

Mål 8: Konsolidera det ekonomiska systemet, socialt och solidariskt, på ett 

hållbart sätt.  

Mål 10: Initiera omvandlingen av den produktiva basen. 

I den nationella planen för 2013-2016 föreslås att Ecuador ska gå ”från en 

ekonomi baserad på ändliga naturresurser till en ekonomi stödd av förnybara 

resurser genom att tillämpa vetenskaplig, ekonomisk och industriell kunskap…” 

 

Bolivias grundlag 

Bolivias grundlag skiljer sig från Ecuadors genom att det är människans 

rättigheter till en god miljö som står i centrum. Naturen tillskrivs inga egna 

rättigheter. I den ofta citerade portalparagrafen, artikel 8 heter det: ” Staten antar 

och föranstaltar som etiska-moraliska principer för ett pluralistiskt samhälle: ama 

qhilla, ama llulla, ama suwa (var inte lat, ljug inte och stjäl inte, på aymara), suma 

qamaña (vivir bien, på aymara), ñandereko (harmoniskt liv, på guaraní), teko kavi 

(gott liv, på guaraní), ivi maraei (jord utan brister, på guarani) och qhapaj ñan 

(stora vägen eller ett ädelt liv, på quechua).”  

De olika principerna är alltså hämtade från de tre största ursprungsfolken i 

Bolivia, aymara, quechua och guaraní, och ligger nära varandra när det gäller 

innebörden. 

Men redan i artikel 9 görs en precisering som, i likhet med i Ecuador, kan 

innebära en motsättning med den tidigare artikeln: Staten ska ”stödja och 

garantera ett ansvarsfullt och planerat utnyttjande av naturresurserna, och 

initiera dess industrialisering, genom att utveckla och stärka den produktiva 



basen i dess olika dimensioner, och därtill bevara miljön för nuvarande och 

kommande generationers välfärd”.  

Längre fram, i artikel 313, görs en uppräkning av vad vivir bien innebär. Där 

nämns bland annat respekt för mänskliga rättigheter, såväl individuella som för 

folk och nationer, produktion och rättvis fördelning av ekonomiska tillgångar, 

minskande klyftor vad gäller tillgång till resurser, och även mellan regioner, 

industriell utveckling och medverkan av stat och kommuner i produktionen. Och 

ännu längre fram i artikel 355, fastslås att ”industrialisering och 

kommersialisering av naturresurserna är statens prioritet.”   

Här läggs den grund för en stark och aktiv stat som förespråkarna för den mer 

socialistiskt inriktade varianten av vivir bien lutar sig mot, något som visades i 

kapitel 5.  

President Evo Morales skriver i sitt förord till grundlagen om att bevara naturen 

och rättvist fördela dess rikedomar och jorden: …”Jag vet att det inte är en lätt 

väg när de extremt mäktiga måste avstå från sina privilegier. Och det måste de 

för att alla ska kunna leva efter principerna i ”vivir bien”, och inte ”vivir mejor”. 

Här berör han en grundläggande fråga i omställningen till sumak kawsay såväl 

som i andra samhällsomdaningar, nämligen frågan om att de privilegierade 

måste ge upp makt. Det är en fråga som sällan tas upp och som definitivt inte 

har lösts.  

 

Bolivias nationella utvecklingsplan 

 

I Bolivia nämns också vivir bien i den nationella planen för utveckling, Plan 

Nacional de Desarollo 2006-2011 (PND), som antogs redan 2006, alltså mer än 

två år före konstitutionen. Där heter det bland annat: ”Vårt mål bör vara att 

bygga en verklig integration för vivir bien. Vi säger vivir bien för vi vill inte 

leva bättre än andra. Vi tror inte på en obegränsad utveckling på bekostnad av 

andra och av naturen. Vi vill komplettera varandra, inte tävla… Vivir bien är att 

inte bara tänka på inkomst per invånare, utan också på kulturell identitet, 

samhället, harmonin mellan oss och med moder jord.” En utveckling baserad på 

vivir bien bygger också på en mångnationell och inkluderande stat, med en 

blandad ekonomi, både offentlig och privat, som syftar till att utplåna 

fattigdomen, enligt PND. 

 

Andra lagar i Bolivia 

 

Som redan nämnts tillskrivs inte naturen i sig några egna rättigheter i Bolivias 

nya grundlag. Men år 2010 antogs en ny lag, Ley de Derechos de la Madre 

Tierra, lagen om moder jords rättigheter. För första gången ges nu naturen egna 

rättigheter och ska betraktas som ”ett subjekt av allmänt intresse”. Bland de 

principer som garanteras är att levande system inte ska utsättas för marknaden, 



dvs inte kunna köpas eller säljas. Förutom naturens rättigheter identifierar också 

lagen följande rättigheter för människor: Till liv, livets mångfald, vatten, ren 

luft, jämvikt och rätten att leva utan föroreningar. Lagen ger förtur för kollektiva 

rättigheter till livssystemen framför individuella. Den ger också möjlighet till 

sanktioner för dem som förorenar miljön. Hur dessa ska utformas och tillämpas 

har dock ännu inte preciserats. 

År 2012 antogs ytterligare en lag i Bolivia, Ley Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral, (ramlag om moder jord och integrerad utveckling). I denna 

nya lag tas några steg tillbaka från lagen 2010 om moder jords rättigheter. Nu 

heter det att rättigheter och skyldigheter kompletterar varandra, är inbördes 

beroende och att moder jords rättigheter inte står över andra rättigheter. Det står 

inte längre att livssystemen inte ska utsättas för marknadskrafterna, utan bara att 

”moder jords miljöfunktioner” ska skyddas från marknadskrafterna. Det betyder 

exempelvis att delar av moder jord, så som levande varelser, mineraler och 

andra naturresurser mycket väl kan köpas och säljas. 

Den här ramlagen ger också staten rätt att industrialisera råvaror, dvs fortsätta 

den politik av exploatering av naturresurser som tidigare regimer har byggt 

landets ekonomi på. Dock med tillägget att det ska ske med respekt för 

livssystemen och för urfolkens rättigheter. Lagen ger också möjlighet till 

sanktioner för dem som förorenar miljön. Hur dessa sanktioner ska utformas och 

tillämpas har dock ännu inte preciserats. 

Som ett resultat av denna lag bildades år 2014 en ny myndighet, Autoridad 

Plurinacional de la Madre Tierra, ett slags motsvarighet till svenska 

Naturvårdsverket. År 2015 hade denna myndighet endast 16 anställda och 

ungefär lika många kontrakterade på konsultbasis. En fond som ska omfatta 14 

miljoner dollar höll på att byggas upp för verksamheten, med bland annat 

internationellt stöd. 

 

Kritiken 

 

De som kritiserar den nuvarande regeringspolitiken, både i Ecuador och Bolivia, 

pekar också på en rad nya lagar som går jordbruksindustrins och gruv- och 

oljebolagens väg. I Ecuador kritiserar urfolkens organisation Conaie den snabbt 

växande utvinningsindustrin och en ny lag som ökar kontrollen över 

civilsamhället, genom att organisationer tvingas registrera sig och regelbundet 

informera staten om interna aktiviteter och projekt (se Röster från Latinamerika 

#2/2014). 

I ett manifest från ett möte ”för demokratin och för livet” 2011 för Ecuadors 

folkrörelser (Manifiesto del encuentro de movimientos sociales del Ecuador por 

la democracia y la vida) anklagas regeringen för att ha en dubbel agenda. ”Den 

mångnationella staten har stannat på papperet och tömts på innehåll. Den 

solidariska och sociala ekonomin begränsas till ett sekretariat (subsecretaria) 

med en marginell vision och mycket begränsade resurser. I ord erkänns 



ursprungsfolkens rättigheter till moder jord och till territorier, men den modell 

av snabb utvinning som regeringen nu inför motsäger brutalt detta.”  

I Bolivia pekar kritiker på nya lagar inom såväl gruvdrift som olje- och 

gasutvinning och jord- och skogsbruk som gynnar stordrift och exploatering av 

naturen på bekostnad av andra värden. Ett exempel är den lag, kallad 

”förlåtelselagen”, (ley de perdonazo, lag 337, 2013) som upphäver möjligheten 

till sanktioner mot illegal skogsavverkning. I tidigare lagar har detta definierats 

som ett brott som ska bestraffas och äganderätten till marker där sådan 

avverkning skett har ansetts förverkad. Nu har detta upphävts. De som avverkat 

skog illegalt går skadeslösa och får tillbaka äganderätten till marken, allt för att 

med vicepresident Alvaro García Lineras ord ”stimulera jordbruksproduktionen 

och etablera ekonomisk och social stabilitet”. 

Som framgår ovan uppstår konflikter när man ska gå från ord till handling i 

politiken för sumak kawsay. De nationella planerna för Bolivia och Ecuador en 

hel del gemensamt. De syftar båda till att  

 Minska råvaruexporten 

 Öka exporten av industrivaror och tjänster 

 Öka produktivitet och industrialisering 

 Stärka statens roll som ”motor för utveckling”. 

Alltså en ganska konventionell planering för hur ett land ska ta sig ur så kallad 

underutveckling till ett mer utvecklat stadium.  

Samtidigt har Bolivia och Ecuador antagit enorma utmaningar genom att skriva 

in en lång rad vackra principer i sina grundlagar som går på tvärs med den 

konventionella synen på utveckling. Men sociala organisationer och folkrörelser 

är oroliga för att utvecklingen tycks gå åt fel håll. De har dock en lång rad starkt 

formulerade lagparagrafer på sin sida i kampen. 

 

Om ILO 169 

 

FN:s arbetsrättsorganisation ILO (International Labour Organization) antog 

1989 konventionen 169 om urfolkens rättigheter. Flera länder, bland dem 

Bolivia och Ecuador, har anslutit sig till denna konvention. I 44 artiklar fastslås 

och preciseras urfolkens rätt att själva välja i vilken grad de vill behålla sin 

kulturella och politiska identitet. Konventionen vill skydda dem mot icke 

frivillig assimilering. Den berör rätten till tvåspråkig utbildning, sedvanerätt, 

landrättigheter, egendomsrätt samt rätt att bli rådfrågade och att delta i 

beslutsprocesser. 

Urfolkens rätt att bli rådfrågade preciseras så här i artikel 15: ”När staten håller 

kvar ägande och nyttjade av mineraler eller andra resurser under markytan skall 

regeringarna etablera eller upprätthålla processer genom vilka de kan konsultera 

de berörda folken för att utröna om och i vilken grad dessas intressen skadas. 

Detta skall göras innan några program för att exploatera sådana resurser tillåts. 



De folk som berörs skall få ta del av vinsterna av sådana aktiviteter och erhålla 

rättvis kompensation för varje skada som de kan drabbas av.” 

Närmare 300 miljoner människor tillhör något av de flera tusen olika 

ursprungsfolken i världen. Sverige har ännu inte skrivit på ILO 169. Innan detta 

kan göras behöver frågor om samernas rätt till mark, jakt- och fiskerättigheter 

utredas.  

Se: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_

CODE:C169 

 

Diskussionsfråga:  

Går det formulera en lag som tillgodoser både människors behov och naturens 

rättigheter? Hur skulle en sådan lag se ut? 

 

Lästips: 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Compendio normativo de la Madre Tierra, Autoridad plurinacional de la Madre 

Tierra, La Paz, 2014 

Politicas agrarias del gobierno, CEDLA, La Paz, 2013 

Promesas en su laberinto, IEE, CEDLA, CIM, 2013 



Kapitel 7: Sumak kawsay i praktisk politik 

 

Sumak kawsay bör ses som en process snarare än ett färdigt tillstånd. Grunden 

för en sådan process läggs nu i olika samhällssektorer, exempelvis i skolorna i 

Bolivia. På bred front har denna process dock inte slagit igenom ännu, varken i 

Bolivia eller Ecuador. Miljö- och urfolksorganisationer är kritiska till hur 

regeringarna i de två länderna inte lyckas leva upp till de lagar de själva varit 

med om att instifta. De menar också att regeringsfolket har stulit begreppet från 

urfolken och använder det som ett kulturellt prydnadsföremål och inte som en 

verklig riktlinje för sin politik.  

 

Beroendet av globala strukturer 

 

De globala strukturerna är en orsak som lyfts fram till att det är svårt att 

genomföra en politik för sumak kawsay. Att som ett enstaka land försöka bryta 

sig loss ur en kapitalistisk och nyliberal världsordning och satsa på en i grunden 

annorlunda utvecklingsmodell är svårt i en värld där länder i allt högre 

utsträckning görs beroende av varandra genom globaliseringen. Handelsavtal 

binder länder att agera utifrån denna logik och kan bestraffa länder som skapar 

hårdare miljölagstiftning eftersom det innebär ”förlorad inkomst” för 

multinationella företag som investerat där under de tidigare förutsättningarna. 

Men att inte skriva på ett handelsavtal innebär å andra sidan en risk att hamna i 

periferin i världshandeln i en värld där utveckling mäts i BNP och export, något 

som i sin tur kan leda till stor arbetslöshet. Det är en risk som få politiker är 

beredda att ta. En majoritet av befolkningen bor också i städerna, och det är 

framförallt dessa röster som politikerna lyssnar till.  

 

Exploatera eller spara miljön? 

 

Sumak kawsay sätter fingret på den i många länder allt mera brännande frågan: 

Utvinning eller miljöhänsyn? Att exploatera olja, gas och mineraler låter sig 

sällan göras utan ingrepp i miljön, mer eller mindre omfattande. Men 

regeringarna i både Bolivia och Ecuador använder ländernas fyndigheter, 

framför allt av olja och gas, för att råda bot på fattigdomen – och det vore 

kanske för mycket begärt att de skulle göra något annat. 

I Bolivia satsar regeringen på ökad utvinning av olja och gas, två viktiga 

exportprodukter. Ecuadors ekonomi baseras delvis på utvinning av olja. Både 

Ecuador och Bolivia satsar också stort på vattenkraft. Även detta är 

kontroversiellt, då de storskaliga vattenkraftverken i stor utsträckning planeras i 

urfolksterritorier. Det tvingar bort folken som bott där i generationer. De 



fördrivs från sina marker till vilka de har andliga relationer. Olika intressen 

ställs därmed emot varandra även när det gäller så kallad grön energi. 

Bolivia planerar också att utveckla kärnkraft i samarbete med Ryssland. I mars 

2016 skrevs ett avtal på mellan Rosatom, det ryska kärnkraftsbolaget, och 

Bolivias regering. Avtalet innebär att ett forsknings- och utvecklingscentrum för 

kärnkraft etableras i El Alto med stöd av ryska pengar och teknologi. I avtalet 

understryks att den nukleära teknologin ska användas för fredliga ändamål, 

framför allt inom medicinen för att förbättra diagnos och behandling av cancer.  

 

Den opålitliga oljan 

 

Extra kontroversiellt är att oljeutvinning etableras i naturskyddade områden och 

i urfolksterritorier. Ett intressant fall i Ecuador, och det mest omdiskuterade, är 

oljeutvinningen i nationalparken Yasuni, se kapitel 9. Att bygga välfärden i ett 

land på inkomster från oljan är dessutom osäkert, eftersom oljepriserna kraftigt 

växlar på den internationella marknaden. Oljepriserna var höga de första åren 

med presidenterna Correa i Ecuador och Morales i Bolivia och de kunde 

investera mycket i social välfärd. Men när oljepriserna sjönk fann sig både 

Ecuador och Bolivia plötsligt i ekonomisk kris och tvingades se sig om efter 

andra inkomstkällor. Ecuador har idag gjort en nysatsning på gruvindustrin. 

Landet har marknadsfört sig på internationella gruvkonferenser och reat ut 

gruvkoncessioner till multinationella företag. Gruvnäringen innebär dock samma 

problematik som olja, risk för miljöförstöring och konflikter med urfolks 

rättigheter.  

 

Alternativa bränslen 

 

Investeringarna i alternativa bränslen i Bolivia är ännu ganska blygsamma. Ett 

par stora vindkraftparker är under uppbyggnad, i första hand i länet Oruro. 

Liknande planer finns i Ecuador. Bolivias första stora satsning på solenergi 

annonseras i april 2016, av energiministeriet, och innebär en solkraftpark i 

Yunchará i länet Tarija. Solpanelerna kommer att täcka en yta av drygt 15 hektar 

och ge upp till tio procent av el-behovet i Tarija, eller 50 megawatt. 

 

Litium 

 

Debatten om att bryta litium som var het kring 2010 tycks ha avstannat. Bolivia 

har mer än hälften av världens kända tillgångar av litium, en metall som blir allt 

mer attraktiv på världsmarknaden. Den används bland annat för batterier till el- 

och hybridbilar, mobiltelefoner och surfplattor. Litiumfyndigheten ligger under 



saltöknen Salar de Uyuni, en turistmagnet i Bolivia, vilket har gjort frågan om 

en litiumgruva kontroversiell. Men det är inget område som av tradition tillhör 

urfolk, något som kan bidra till att dämpa kritiken. Sedan 2009 utvinns litium i 

begränsad skala i Salar de Uyuni. 

 

Jordbruk 

 

Båda länderna satsar stort på industrijordbruk. Bolivia är stor exportör av 

(genmodifierad) soja, och här planeras ökade satsningar. Ny jordbruksmark ska 

brytas, mer än två miljoner hektar enligt planerna. Det innebär ökade ingrepp i 

Amazonas, avskogning och risk för minskad biologisk mångfald. 

Lagen om jordreform i Bolivia, INRA från 1996, har dock inneburit en stor 

omfördelning av jord till urfolken. Mer än 23 miljoner hektar hade 2015 fått 

juridiskt skydd som territorier för urfolken, så kallade TIOC, Tierra Indigena 

Originario Campesino. 

Ecuadors konstitution slår fast många principer om jordbruket som är förenliga 

med sumak kawsay. Staten ska enligt konstitutionen verka för matsuveränitet 

och uppmuntra en omställning av jordbruks- och fiskeindustrin till små- och 

mellanstora producenter. Den ska också stödja en diversifiering av jordbruket 

och introduktion av ekologiskt jordbruk samt främja omfördelningspolitik som 

gör det möjligt för småbrukare att få tillgång till mark, vatten och andra 

produktionsresurser. Vidare slår konstitutionen fast att markkoncentration och 

storskaligt jordbruk är förbjudet, såväl som privatisering av vatten.  

I verkligheten ser politiken dock till stor del annorlunda ut. Regeringen fortsätter 

stötta industrijordbruket betydligt mer än det småskaliga, allt enligt siffror 

sammanställda 2012 av Instituto de Estudios Ecuatorianos. Då gick 75 procent 

av jordbruksbudgeten till stöd av mellanstora och stora producenter medan 10 

procent gick till småjordbruk. 

Industrijordbruket i Ecuador producerar huvudsakligen bananer, rosor och 

palmolja och planeras expandera kraftigt. Det innebär stora miljöföroreningar 

och mänskliga risker genom bekämpningsmedel, utarmning av jordar och 

förgiftat spillvatten samt risk för större katastrofer vid olyckor. Dessutom tar 

dessa industrier stora markarealer i anspråk som annars skulle kunna användas 

för ett hållbart och småskaligt jordbruk, något som konstitutionen alltså slår fast 

att landet ska verka för. 

 

Lantarbetare och småbönder 

 

En av Bolivias största fackföreningar är Csutcb, som organiserar lantarbetare 

och småbönder. Så här säger en representant, Milan Bernal, om vad sumak 



kawsay, ”vivir bien”, betyder för dem: ”Vivir bien för oss är att varje invånare, 

antingen av urfolk eller inte, har samma villkor när det gäller hälsa, arbete, 

ekonomi, inkomster, boende, skolor för barnen och andra mänskliga rättigheter. 

Vivir bien betyder att leva i harmoni, att komplettera och hjälpa varandra, att 

fred råder.” 

Han berättar om lag 144 som ska försvara småbrukarnas intressen. Den 

föreskriver exempelvis inrättandet av fröbanker, tillgång till krediter, 

mekanisering och teknisk assistens. På dessa områden finns program som går 

framåt, säger Milan Bernal. Samtidigt konstaterar han att de största statliga 

subventionerna, precis som i Ecuador, fortfarande går till storjordbrukarna. 

Målet för sumak kawsay måste vara att utrota fattigdomen, konstaterar han och 

lyfter fram. matsuveränitet, tillgång till bra utsäde och god vård av jorden som 

konkreta exempel. 

Klimatförändringarna är ett annat område som oroar småbönderna. Många 

känner av dem i form av oregelbunden väderlek, häftiga oväder och 

hagelstormar. Regnperioden går inte längre att förutsäga lika bra som förr. 

”Det råder en intim relation mellan människan och naturen. Innan vi börjar så 

för året ger vi mat och dryck till Pachamama. Våra förfäder valde en särskild 

person, en qamani, som var ansvarig för att iaktta naturen och avgöra när tiden 

var inne för att så och för att skörda. Med vivir bien återskapar vi respekt för 

naturen och för våra förfäders kultur.” 

 

Bristande demokrati 

 

Båda presidenterna Rafael Correa och Evo Morales har kritiserats för 

odemokratiska reformer som skapar mer centralstyrning och ger dem mer makt 

och möjlighet att sitta kvar längre vid makten. Bristande insyn och brott mot 

lagar om medbestämmande är andra punkter som kritiseras i de båda länderna. 

Urfolken har rätt att bli tillfrågade och hörda om sin mening när exploatering 

planeras inom deras områden, detta enligt ILO-konventionen 169 som både 

Bolivia och Ecuador har ratificerat. Urfolken kan inte stoppa exploatering av 

olja, gas eller mineraler, men de kan förhandla om hur konsekvenserna för dem 

ska lindras och om vilken kompensation de kan få. Detta efterlevs dock inte i 

praktiken, enligt flera kritiker.  

”Och inte nog med att regeringen bryter mot denna rätt, i den nya gruvlagen 

finns en bestämmelse att de kommunledningar som försöker förhindra att nya 

gruvor öppnas kan straffas, även med fängelse,” säger Walter Limache, ledare 

för paraplyorganisationen Unitas, som förenar ett 20-tal sociala organisationer i 

Bolivia. Gruvlagen antogs 2014. 

 



Sumak kawsay i skolorna 

 

Mellan 2007 och 2013 genomfördes en skolreform i Ecuador, som av många har 

hyllats som en stor framgång. Ecuador har ökat sina investeringar i utbildning 

betydligt och man framhåller att kvalitén har ökat, liksom lärarnas kapacitet. En 

central punkt i reformen är att jobba emot privatisering och decentralisering av 

skolan. Men reformen har även haft baksidor, säger kritiker i urfolksrörelsen. De 

menar att centraliseringen av skolsystemet inte gynnar en mångnationell stat. 

Tvåspråkiga skolor som tidigare byggts på bynivå för att främja 

landsbygdsutveckling och gett möjlighet för urfolksungdomar att lära sig sitt 

modersmål, stängs nu för att flytta alla elever till mindre resursintensiva, 

centraliserade skolor i städerna ”med bättre kvalitet”. Det berättar Luis Macas, 

representant för Conaie. ”När ungdomarna börjar studera i städerna, tappar de 

snabbt relationen med sin kollektiva kultur och den unika relationen med 

naturen. Istället lär de sig att eftersträva individualistiska ideal och utveckling.” 

I Bolivia arbetar utbildningsdepartementet med en omfattande 

utbildningsreform, med stöd av bland annat svenska biståndspengar. Det handlar 

om att introducera en interkulturell och tvåspråkig undervisning som ett led i 

avkoloniseringen. Nu utformas nya utbildningsplaner och lärare utbildas i ”vivir 

bien”. Statens egen skola ger också kurser. Alla lärare omfattas av plikten att 

kunna åtminstone ett ursprungsspråk. Det är dock fortfarande ett nytt projekt. 

2014 var det första år då de på allvar började jobba med det och det kommer att 

ta tid att utbilda alla lärare.  

Skolmat till alla elever, baserad på den traditionella grödan quinoa, är ett annat 

initiativ inom utbildningen för sumak kawsay i Bolivia. Quinoa är ett 

traditionellt och mycket näringsrikt sädesslag som odlas på den andinska 

högplatån men som länge haft lågt anseende i Bolivia. 

 

Bolivia 

 

Fem ministerier, departement, i Bolivia arbetar nu för att göra verklighet av 

sumak kawsay. De är utrikesdepartementet, med David Choquehuanca i spetsen, 

utbildningsdepartementet, planeringsdepartementet, miljödepartementet och 

kultur- och avkoloniseringsdepartementet. Inget av de riktigt ”tunga” 

departementen finns med, exempelvis finans- eller industridepartementet, något 

som inte undgår kritik. Om sumak kawsay ska få ett riktigt genomslag i 

boliviansk politik måste också de riktigt tunga politikområdena komma med, 

säger kritikerna.  

Det finns inte heller ett enda exempel ännu där moder jords rättigheter har gått 

före ekonomiska överväganden. Inget projekt som gäller gruvdrift, utvinning av 



fossila bränslen, byggande av stora dammar eller utvidgning av jordbruksmark 

på bekostnad av skog har stoppats hittills.  

En ny myndighet bildades dock 2014, Autoridad Plurinacional de la Madre 

Tierra. Den är ett resultat av Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 

(se kapitel 6) och motsvarar närmast det svenska Naturvårdsverket. Uppdraget 

är att utforma planer och policys när det gäller klimatförändringarna och 

biologisk mångfald. 

  

Utrikespolitiken 

 

Det bolivianska utrikesdepartementet arbetar för att marknadsföra tankarna om 

sumak kawsay internationellt, vilket bl. a. har bidragit till kritiken att Bolivia 

talar med dubbla tungor och ger en helt annan bild av vad landet vill utåt än den 

politik som förs inåt. På global nivå försvarar Bolivia naturens rättigheter. Den 

22 april år 2009 lyckades den bolivianska delegationen få igenom i FN att denna 

dag skall vara den internationella dagen för moder jord. Den firas sedan dess på 

många håll i världen. Dagen sammanfaller med ”Earth day” som grundades i 

Kalifornien 1970. 

Bolivia samarbetar också med en grupp länder om att hitta alternativ till den 

dominerande globala politiken, berättar Javier Zarate på utrikesdepartementet. 

De länderna är Bhutan, Ecuador, Mexiko, Uruguay och Venezuela. 

 

Ökad självkänsla 

 

På en avgörande punkt ger kritikerna av sumak kawsay ett stort erkännande till 

den nuvarande regeringen och dess politik i Bolivia: Urfolkens värdighet och 

självkänsla har stärkts kraftigt. Begrepp som mångnationalitet och 

avkolonisering börjar bli verklighet. Enligt en ny lag måste också alla statliga 

funktionärer, inte bara lärare, behärska åtminstone ett ursprungsspråk.  

”Idag kan ett aymara-barn som växer upp i en by ute på högplatån tänka: Jag 

kan bli president. Det var inte möjligt för bara drygt tio år sen. Deras bild av 

världen och av sina egna möjligheter har förändrats i grunden”, säger Javier 

Gomez, chef för forskningsinstitutet Cedla i La Paz. 

Och han får medhåll av Jaime Velazquez, chef 2015 för Diakonias kontor i La 

Paz. 

”Idag ser vi borgmästare som är av urfolk och kvinnor i ledande positioner. 

Halva parlamentet består av kvinnor. Det är stora framsteg.” 

Javier Zarate, planeringschef på utrikesdepartementet, fyller på: 

”Vi är på väg att återerövra traditioner, exempelvis när det gäller mat. Idag ökar 

både quinoa och lamakött i popularitet, efter att ha varit på väg utför i många år. 



Och idag kan du se en kvinna som minister, klädd i pollera (traditionell 

aymarakjol). Det hade varit otänkbart tidigare.” 

Andra exempel där sumak kawsay vinner terräng är den traditionella medicinen, 

som idag möter större respekt och ökat intresse, samt det kommunala 

rättssystemet (justicia comunitaria) som fungerar på en rad olika områden. En 

statlig undersökning visade också att systemet med ömsesidighet, arbetsbyte och 

utjämning av ekonomiska resurser fungerar i åtminstone 50 samfälligheter för 

urfolk. Det finns dock flera tusen sådana samfälligheter. 

 

Gatulivet i La Paz 

 

Det dominerande intrycket i Bolivias huvudstad La Paz är fortfarande att 

processen mot sumak kawsay har lång väg kvar. De ständiga trafikstockningarna 

med svåra luftföroreningar som följd, den livliga kommersen, köpslåendet, de 

många informella försäljarna, skoputsarna som ofta är småpojkar. Det går heller 

inte att blunda för nedskräpningen, avfallet som hamnar lite varstans, i gathörn 

eller i uttorkade flodbäddar. Sophanteringen lämnar mycket övrigt att önska. 

Vägen är ännu lång till ett samhälle som vårdar sig om naturen och där 

människor lever i ömsesidiga, komplementära och respektfulla relationer.   

Bolivia genomgår också en snabb urbanisering. Idag lever mer än två tredjedelar 

av befolkningen i städer. Idag växer också en social klass av företagare och 

affärsidkare fram bland de andinska folken, en klass som inte motiveras av 

sumak kawsay utan av egna affärsmässiga och privata intressen. 

Några typiska kommentarer från kritikerna är ”Vivir bien har blivit en slogan, 

som har tömts på sitt innehåll”, ”Det är tråkigt, den politik som förs är raka 

motsatsen till vivir bien”, ”Vivir bien kommer att försvinna”. 

 

Ecuador 

 

En liknande bild framträder i Ecuador. Enligt urfolkens organisation Conaie 

monteras institutioner på lokal nivå ned och urfolkens redan begränsade 

autonomi tas ifrån dem. Det berättar Luis Macas, representant för Conaie: 

”När vi föreslog att inkludera buen vivir i Ecuadors konstitution låg mycket av 

vår förhoppning i att kunna förverkliga det politiskt, i begreppet 

mångnationalitet. Men istället för att ha fått mer möjlighet att leva efter vår 

kultur, har vi fått mindre möjligheter till det. Regeringen påstår att de rådfrågar 

urfolken i det mesta, men saken är den att de endast samarbetar med 

representanter för grupper som de vet är på deras sida och använder sedan det 

som argument för att säga att de följer konstitutionen.”  

 



Sökes: Mer självbestämmande 

 

”Vad vi söker är inte att absorberas in i statsapparaten och deras system, utan 

snarare att nedmontera staten som alltid varit, och fortfarande är, kolonial i sin 

struktur, och få mer autonomi och självbestämmande.” 

Luis Macas menar, precis som många andra kritiker, att Rafael Correa har köpt 

lojalitet av ledare för sociala rörelser. Genom att låta dessa få tillgång till 

maktens rum - i vissa fall låta dem bli avlönade statstjänstemän, eller ge ledare 

gehör för någon fråga som organisationen driver – blir de allierade med 

regeringen. Kritiken tystnar.  

Rafael Correa har omnämnt Conaie negativt många gånger, exempelvis som 

”utvecklingsfientliga”, ”stenkastare”, ”bakåtsträvare”, ”låg intelligens”, ”utsålda 

till högern”. Presidenten hävdar också att Conaie inte representerar urfolken i 

landet, utan endast en liten grupp extremister. Conaie är dock fortfarande landets 

största urfolksorganisation som endast använder fredliga medel för att uttrycka 

kritik mot regeringen.  I december 2014 försökte regeringen till och med avhysa 

Conaie från de lokaler de har i Quito. Protester och mobiliseringar i hela landet 

och stöd från folkrörelser i hela världen tvingade dock regeringen att backa. 

”Idag är makten centraliserad och monopoliserad. För en mångnationell stat 

måste man finna sätt att dela på makten. Vi är alla olika och med olika kulturer. 

Om jag vore president skulle jag inte bestämma utvecklingen utifrån vad jag 

själv tror är sumak kawsay, jag skulle se till att öppna utrymmen för diskussion, 

skapa mekanismer för lika deltagande”, säger Cesar Pilataxi, Conaie. 

Blanca Chancosa, representant för Quilago warmikuna, en kvinnoorganisation 

inom Ecuarunari, pekar också på risken att begreppet urholkas: 

”Sumak kawsay riskerar bli synonymt med ingenting, eftersom några tycks mäta 

sumak kawsay i asfaltkilometer, cementkonsumtion eller intäkter för olje- eller 

mineralutvinning, utan att bry sig om kostnaderna för andra livsformer som 

dessa pengar eller konsumtion har inneburit.” 

”För mig som kvinna är sumak kawsay också jämställdhet. Det vill säga ett liv 

utan våld av något slag. Ett värdigt liv där respekt mellan medmänniskor är en 

självklarhet. Ett liv i en frisk naturmiljö där både gamla, barn, kvinnor och män 

lever utan att begå övergrepp mot varandra eller mot naturen. En väg till sumak 

kawsay och glädje kan inte ske på bekostnad av lidande och sorg för andra.” 

 

 

Bolivia är ett av de länder där fattigdomen har minskat snabbast sedan början på 

2000-talet. Med hjälp av den kraftigt ökade beskattningen av oljebolagens 

vinster har regeringen gjort en rad välfärdsinsatser. Idag finns bland annat ett 

slags barnbidrag, som betalas ut när föräldrar skickar sina barn till skolan, och 



en liten pension. På nationell nivå sjönk fattigdomen, enligt Världsbanken, med 

17 procent mellan åren 2005 och 2012, från 60 till 43 procent. Flera andra mått 

på fattigdom har också minskat rejält, som analfabetism samt tillgång till el och 

rent vatten. 

Stora offentliga satsningar har gjorts. Några exempel: Bolivia äger idag en 

kommunikationssatellit, Tupac Katari, döpt efter en befrielsehjälte som ledde ett 

stort uppror på 1700-talet. Satelliten ger tillgång till internet även i de mest 

avlägsna delarna av landet. Ett gasnät byggs nu ut i städerna, något som befriar 

människor från att ständigt köpa och hantera gastuber för sitt behov av 

hushållsgas. 

Den stora satsningen på linbanor (teleférico) i La Paz och El Alto är det kanske 

mest spektakulära exemplet. Tre linjer är igång 2016 och ytterligare fem 

planeras. De förbinder La Paz med El Alto och innebär en avlastning av den 

svåra trafiksituationen. Runt om i landet byggs nya vägar och broar.  

 

 

Ecuador har också haft en stark tillväxt under Correas tid som president. Från 

2006 till 2014 låg den på ett genomsnitt av 4,6 procent per år. Dessa intäkter har 

använts i stora infrastrukturprojekt inom transport- och energiområdena samt 

sociala reformer. Många indikatorer visar på ökad välfärd bland befolkningen, 

exempelvis när det gäller hälsovård, utbildning, fattigdom och extrem fattigdom, 

sociala försäkringar och tillgång till högre utbildning. Den nationella budgeten 

för hälsovård har ökat med 700 procent och för utbildning med 400 procent. 

Andelen barn som går på gymnasieskolan har ökat med 10 procent och för 

universitetsstudier med 15 procent. Boendet har också förbättrats. Program av 

typ miljonprogrammet i Sverige har skapats för familjer med låga inkomster och 

betydligt fler har idag tillgång till rent vatten, avlopp och toaletter. 

Inkomstfördelningen har jämnats ut något. 2006 tjänade de tio rikaste procenten 

av befolkningen 36 gånger mer än de tio procenten fattigaste. 2013 tjänade de 

”bara” 23 gånger mer. Den extrema fattigdomen har minskat från 17 till 8 

procent mellan 2006 och 2013. 

Tillväxten i Ecuador har dock minskat de senaste åren som resultat av de 

sjunkande oljepriserna på världsmarknaden. Läget förvärras också av att landet 

inte har en egen valuta, utan är anslutet till USA-dollarn. 

 

 

Kapitlet bygger på böckerna Politicas agrarias del gobierno, CEDLA, La Paz, 

2013 och Promesas en su laberinto, IEE, CEDLA, CIM, La Paz, 2013, samt 

artiklar i boliviansk press: La Prensa, La Razon och Pagina Siete, och egna 

intervjuer. 

Se också: http://www.bolivia.gob.bo/index1.html 

http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview rapport 7 april 2016 

http://www.bolivia.gob.bo/index1.html
http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador/overview


http://www.colombiainforma.info/politica/medio-ambiente/3179-

multinacionales-demandan-a-colombia-por-impedir-mineria-en-paramos-y-

zonas-protegidasliviansk  

 

Diskussionsfrågor:  

1. Går sumak kawsay att förena med modernt urbant liv? Hur? 

2. Vilket ansvar har vi i länderna i nord? Påverkar vår konsumtion 

utvinningspolitiken i länder som Bolivia och Ecuador? 

3. Vilken roll spelar våra pensionsfonder? Kan vi via dem påverka vilka 

investeringar som görs? I så fall hur?  

 

Lästips: Revolutionen på 4000 meters höjd. Rapport från Bolivia, av Leandro 

Schclarek Mulinari, 2011. 

 

http://www.colombiainforma.info/politica/medio-ambiente/3179-multinacionales-demandan-a-colombia-por-impedir-mineria-en-paramos-y-zonas-protegidasliviansk
http://www.colombiainforma.info/politica/medio-ambiente/3179-multinacionales-demandan-a-colombia-por-impedir-mineria-en-paramos-y-zonas-protegidasliviansk
http://www.colombiainforma.info/politica/medio-ambiente/3179-multinacionales-demandan-a-colombia-por-impedir-mineria-en-paramos-y-zonas-protegidasliviansk


Kapitel 8. Så uppfattar urfolken sumak kawsay 

 

Nästan hälften av Bolivias invånare, 47 procent, förknippar sumak kawsay, 

”vivir bien”, med ett värdigt arbete och 25 procent med att basbehoven är 

tillgodosedda. Endast sju procent kopplar ”vivir bien” till ickemateriella, andliga 

och gemensamma värden. Hela 73 procent anser att ”vivir bien” bara är vackra 

ord i teorin, medan endast 22 procent menar att det är något som kan uppnås i 

det dagliga livet. Det framgår av en enkät i Bolivias tre största städer, La Paz/El 

Alto, Cochabamba och Santa Cruz, som genomfördes av forskare vid U-PIEB 

(La Universidad de Postgrado para la Investigación Estratégica de Bolivia), åren 

2009-2010.  

Fem sociologer och antropologer har undersökt hur människor i olika miljöer 

uppfattar begreppet ”vivir bien”, vilken betydelse de lägger i det, och om det är 

närvarande i deras vardag. De fem miljöerna är valda för att ge spridning; det är 

två landsbygdsområden, ett på höglandet, ett på låglandet, två stadsområden i 

både högland och lågland, och en kommun i Chaco som utgörs av fattig 

landsbygd i södra Bolivia, nära gränsen till Argentina. 

Från Ecuador redovisas två exempel på hur sumak kawsay kan fungera i 

praktiken, dels en lokal marknad, dels en by som satsar på ekoturism. 

 

Sumak kawsay eller konventionell välfärd? 

 

I stadsmiljö liknar uppfattningarna om sumak kawsay de om klassisk utveckling, 

det är ekonomiska och kommersiella värden som lyfts fram. Arbetstillfällen, 

urban infrastruktur som vatten, avlopp, bra vägar, elektricitet och tillgång till 

hälsovård är vad människorna där behöver för att kunna leva bra. Deras idéer 

om sumak kawsay liknar mer traditionell välfärd, ”bienestar”. Men de talar 

också med nostalgi om en förfluten tid och ser den snabba migrationen till 

städerna som ett hot mot etniska och kulturella särdrag. Sumak kawsay 

innehåller för dem också mänskliga värden, som att fungera bra med sin familj, 

naturen, och vikten av religion och andlighet. 

På landsbygden på den andinska högplatån är sumak kawsay en del av livet som 

invånarna förknippar med sin identitet, med livet i gemenskapen, relationerna 

med jorden och med naturen, och med sin numera viktiga roll i den nationella 

politiken. 

För urfolken på låglandet är det gemensamma territoriet en förutsättning för 

sumak kawsay. De ser sitt territorium som ett utrymme som de alla gemensamt 

delar, utan avgränsningar och exklusiva platser. Utan gemensamt ägd mark finns 

ingen möjlighet för dem för sumak kawsay. 



För flera av urfolken, främst de som finns kvar på landsbygden, representerar 

sumak kawsay värden som står i motsats till de konventionella måtten på ett 

utvecklat samhälle. Företeelser som månadslön, fast arbete, fysiska och 

materiella tillgångar och tillgång till kapital och krediter är okända eller oviktiga 

i deras vardag. 

Det innebär dock inte att dessa ursprungsfolk lever avskilda från det moderna 

livet och i ett lyckligt tillstånd av sumak kawsay. De berörs i grunden av 

konflikter om jorden, av den storskaliga boskapsskötselns expansion, liksom av 

det industriella jordbruket, kamp om vattnet, avskogning och konflikter om 

utvinning av naturresurser. Den extensiva boskapsskötseln är bland det mest 

skadliga för ekosystemen på låglandet och bidrar till att livsmiljön förstörs.  

 

Jesús de Machaca 

 

Det här är en landsbygdskommun på högplatån i länet La Paz där invånarna 

själva ser sig som urfolk, aymara. Jesús de Machaca är en kommun med starka 

traditioner och självkänsla. De var ledande i ett uppror mot den bolivianska 

staten som urfolken gjorde 1921. De bestraffades hårt i vad som kommit att 

kallas massakern i Jesús de Machaca samma år. Kommunen är uppdelad i 

ayllus. Den ligger i jordbruksbygd, folk lever av att odla potatis och quinoa samt 

av boskapsskötsel och därtill hörande osttillverkning. De övriga jobb som finns 

är offentliga tjänster inom utbildning och hälsovård, samt handel och 

transporter. Det mesta odlas för självhushåll, överskottet säljs. En del går som 

gemensam egendom, ett slags skatt, till ayllun och används för att försörja 

personer som inte kan odla själva, till exempel gamla, eller de som gör ayllun en 

tjänst, som lärare.  

I varje ayllu finns flera mallku, ledare, med olika ansvarsområden: 

administration, rättssystem, boende, jordbruk, vägar, transporter och hälsa. Den 

21 juni varje år väljs nya ledare för det kommande året. Genom thakhi, en 

process där de nya mallku får mer och mer ansvar för gemensamma 

angelägenheter, lär de sig styra. De tillträder den 1 januari och har således en 

lång ”inskolningstid”. Sedan sköter de gemensamma saker under ett år. På det 

sättet roterar ständigt uppdragen. Den som försöker utnyttja sitt uppdrag till att 

göra personlig karriär förlorar i förtroende och värdighet. Hanteringen av 

gemensamma medel är transparent, alla har koll på hur mycket pengar mallkun 

har kunnat samla ihop och för vilket ändamål. 

Beslutsprocesser och administration i Jesús de Machaca bygger på folkets vanor 

och traditioner. Beslut fattas i konsensus. Det får ta tid. Diskussioner, 

omröstning, mer diskussion, mer omröstning tills förhoppningsvis alla är 

överens. Möten är viktiga, också socialt, och folk går och åker långa vägar för 



att kunna vara med på möten. Ett harmoniskt liv betyder inte frånvaro av 

konflikter utan att det finns fungerande metoder för att lösa dem. 

Jorden är viktig. Att behandla jorden dåligt kan leda till sjukdomar och straff. 

De enskilda hemmen är enkla. Här finns inte mycket saker. För folk här är 

enkelhet och ödmjukhet i hemmen tecken på ett värdigt liv. De lägger inte 

pengar och möda på att dekorera sina hem, huvudsaken är att de fungerar. 

Mycket av det som utmärker sumak kawsay tycks fungera i Jesús de Machaca: 

komplementariteten, ömsesidigheten, ansvaret för det gemensamma, ett enkelt 

liv där relationer betyder mer än ägodelar. 

Men värderingarna håller på att förändras. Ungdomarna lämnar bygden och 

söker sig till städerna. Där sugs de upp av en konsumtionskultur som är 

främmande för deras föräldrar. Bristande jämställdhet är ett annat problem. 

Kvinnor deltar mycket mindre än män i de gemensamma besluten. 

 

San Ignacio de los Mojos 

 

San Ignacio de los Mojos är en av 19 kommuner i Beni, ett län på låglandet i 

Bolivia, och en del av Amazonas. Området är rikt på urfolk och olika sätt att 

leva. Totalt finns 18 nationaliteter i Beni. I San Ignacio de los Mojos finns också 

fem ursprungsterritorier med en unik biologisk mångfald. Tipnis som skildras i 

kapitel 9 är ett av dem. De urfolk som lever här är ignacianer, chimané, yuracaré 

och movimer.  

San Ignacio de los Mojos grundades som jesuitisk missionsstation 1689. 

Historiskt har de olika orterna bildats genom jesuiternas mission. Invånarna 

bekänner sig som katoliker och varje ort har sitt eget helgon. Folk här lever av 

jord- och skogsbruk, boskapsskötsel, jakt och fiske. 

Traditionellt ägs marken av mestiser, spanskättlingar, i stora jordegendomar, 

latifundios. Där bedrivs framför allt storskalig boskapsuppfödning, men också 

odling i stora monokulturer och skogsbruk. Jorden ägs gemensamt 

Chimanerna och yuracaré bor i områden med låg befolkningstäthet, stor 

spridning och hög rörlighet. De har olika bosättningar för jakt och fiske. Ingen 

stark central styrning existerar i deras samhällsorganisation. Deras gemensamma 

område är verkligen gemensamt, här finns inga gränser eller avskilda ytor. Inte 

ens den jordbit, chaco, närmast huset som familjen odlar är exklusivt deras, den 

kommer åter att bli gemensam och de kommer att börja odla någon annanstans. 

Därför kan man heller inte avgöra hur mycket jord en enskild familj har. De kan 

inte heller ärva jord. 

Idag satsar allt fler på boskapsskötsel när de känner sig mer säkra på att jorden 

verkligen är deras, i det gemensamma territoriet, och att de inte kommer att bli 

bortkörda. De ser mycket negativt på att jobba för de stora godsägarna på 



latifundierna, något som de uppfattar som ett slags fattigdom, då de förlorar sin 

frihet.  

Rätten att förflytta sig är grundläggande för dessa folk, liksom behovet av 

självständighet. Att själv få bestämma var jordbiten ska ligga, vad som ska sås, 

hur mycket, och hur skörden ska användas är viktigt för dem. Därför är också 

territoriet grundläggande, ett vidsträckt område där man rör sig fritt och bedriver 

ekonomiska aktiviteter. De förknippar sumak kawsay med jakt, fiske, att samla 

frukt i skogen och en måttlig utvinning av virke för det dagliga behovet. Deras 

ekonomi är integrerad, de står på många ben, jakt, fiske, jordbruk, hantverk, 

samla frukter och nötter. 

De önskar sig bra skolor för barnen, en vårdcentral, bättre vägar, 

konstbevattning och elektricitet. De anser att staten fungerar dåligt i dessa 

avseenden. Men några varnar också för elektricitet och vägar som de ser som ett 

hot mot sitt sätt att leva. 

Hjälp med bevattning är en fråga som blir alltmer akut med   

klimatförändringarna. Numera är både översvämningar och torka fenomen som 

de inte kan förutse och inte är vana vid. Likaså blir transporter ett alltmer kritiskt 

behov när floder som tidigare gick att navigera på året runt nu är uttorkade delar 

av året. Floden Isiboro-Securé, exempelvis, var farbar hela året ännu för tio år 

sen. Numera är den torrlagd från juni till november.  

Synen på tiden och hur arbetet organiseras skiljer sig mycket från den urbana. 

Att själv kunna disponera sin tid är grundläggande. Ingen är slav under tiden. 

”Ni har klockor – vi har tid”. Därför kan folk utifrån uppfatta urfolken här som 

lata. De arbetar inte på bestämda tider. Likaså är begreppet ”lön” inget något 

självklart. De lever av vad de får av naturen i gengäld för sitt arbete. Idén om att 

ta lån och betala ränta – eller få ränta på pengar man lånat ut – är inte något som 

ingår i deras tänkande. Av den anledningen misslyckas många statliga och 

biståndsprojekt. ”Varför lånar ni ut pengar och begär att vi ska betala ränta om 

ni verkligen vill hjälpa oss? Därför misslyckas krediterna, för staten förstår inte 

att hos oss kan man inte tjäna pengar på ett kapital”.  

 

Bytesekonomi 

 

Folken här lever i en bytesekonomi där överskott i första hand används för att 

byta till sig det man behöver. De planerar inte för att odla mer än de behöver, 

eftersom ett överskott är svårt att bli av med i brist på bra lagrings- och 

transportmöjligheter. Men denna bild måste modifieras, det finns också personer 

som börjar odla för en marknad, varor som bananer, sockerrör, kakao. 

Bytesekonomin omfattar också arbetskraft, i deras byar kan man inte köpa eller 

sälja arbetskraft, man lånar ut och får tillbaka.  



Flera av de boende understryker att ”man lever lugnt och bra här utan pengar”. I 

urfolkens språk här finns inget ord för fattig. Som tidigare påpekats gäller 

detsamma höglandsspråken aymara och quechua, där det närmaste man kommer 

fattig är föräldralös, övergiven, i avsaknad av mänskliga relationer. Arbetslöshet 

finns inte heller som begrepp. Så länge det finns jord finns det arbete. Deras 

sårbarhet blir dock uppenbar när familjer drabbas av sjukdomar som de 

traditionella medicinerna inte kan bota.  

Fattigdomen i dessa byar uppfattas alltså annorlunda än vad som kan mätas i 

statistik och översikt över materiella tillgångar. Fattigdom är när man nekas 

utnyttja sin egen energi och kapacitet, och när tillgången till land hotas. 

Mångfald, slutligen, är ett viktigt värde. Några av kraven i den stora marschen 

1990 var ”att vi erkänns såsom varande många levande kulturer”, ”att vi ser oss 

själva och varandra som likar som delar samma utrymme”, ”att våra kulturer 

upprätthålls och respekteras med hjälp av lagarna och utbildning”.  

Kvinnorna ansvarar för flera viktiga uppgifter, men deras arbete erkänns och 

värderas inte till fullo. En traditionell könsfördelning av arbetet är fortfarande 

regel. Kvinnan sköter hemmet och odlingarna intill hemmet. Männen jagar och 

fiskar. 

 

La Guardia, Santa Cruz 

 

La Guardia är en mindre stad 20 km från storstaden Santa Cruz, Bolivias andra 

största stad och centrum för den ekonomiska eliten. I La Guardia produceras 

citrusfrukter, brödsäd, majs, soja, honung, och grillkyckling. Här finns också ett 

grustag, stenbrott och cementindustri och även ölbryggeri, konservindustri och 

produktion av matolja. Här finns gott om jobb och många flyttar hit. De flesta, 

närmare 80 procent, lever av jordbruk och boskapsskötsel för egen förbrukning.  

La Guardia framhålls nationellt som ett gott exempel på hur en kommun kan 

utvecklas. Lagen om Participacion Popular, folkligt deltagande, 1996, ökade 

kommunernas ekonomiska resurser och gjorde satsningar möjliga på vatten och 

avlopp, skolor, vårdcentraler och idrottsplatser. En ovanligt stor del av 

invånarna i La Guardia betalar skatt jämfört med andra ställen i Bolivia. 

För invånarna i La Guardia är arbete det mest centrala i livet. Ett liv utan arbete 

skulle vara tråkigt. Arbete är en förutsättning både för att tillfredsställa sina 

materiella behov och för att uppnå prestige och ansvar. Men ett värdigt arbete 

innebär inte att man ska gå till överdrift och leva i överflöd. Ekonomisk 

utveckling får inte ske på bekostnad av eller skada någon annan. ”Den enes 

frihet avgör var den andres frihet slutar”. Frihet är att inte vara dominerad eller 

pressad av någon annan, att göra något av egen lust. Absolut frihet är omöjlig. 



Sumak kawsay i La Guardia bygger på ett konventionellt synsätt på utveckling 

och liknar mer det man kan kalla ”bienestar”, välfärd. Att kunna bo på ett lugnt 

och säkert ställe är också viktigt, något som La Guardia har gemensamt med 

andra utsatta städer och stadsdelar. Många där lyfter fram att det idag finns 

mycket migration och familjeband som upplöses. Det handlar inte längre om att 

leva ihop ”tills döden skiljer oss åt”, utan ”tills bristen på arbete skiljer oss åt”, 

eller som någon uttryckte det ”tills facebook skiljer oss åt”. 

 

Jaihuayco, Cochabamba, södra zonen 

 

Migrationen är stor till Cochabamba, Bolivias tredje största stad. I en snabbt 

växande stad växer också segregationen. Invånarna i den södra delen är de som 

har sämst tillgång till skolor och hälsovård och som lever i störst osäkerhet. 

Många har inte tillgång till vatten, avlopp, asfalterade gator och sophämtning. 

De som saknar vatten får köpa det från vattenförsäljare, ”aguateros”, till dyra 

priser.  Barnadödligheten är hög jämfört med övriga Bolivia. Här bor fattiga 

småbönder, mestadels quechua, som har flyttat in till staden. De jobbar inom 

handel och service eller som arbetare och tjänstefolk. Ungefär en tredjedel är 

småföretagare, här finns exempelvis skrädderier. 

En majoritet av familjerna är inte kärnfamiljer. Ofta lever barn ihop med sina 

mor- eller farföräldrar. Ensamstående mödrar är också vanligt. Här pågår också 

en förtätning, vilket innebär att ständigt flera flyttar in, något som försvagar 

intresset för det lokala självstyret. När levnadsförhållandena förbättras sker 

samma sak, deltagandet i gemensamma angelägenheter minskar. 

Individualismen ökar. Det individuella projektet blir viktigare. Ungdomen söker 

det moderna, de vill exempelvis inte använda sitt modersmål, som oftast är 

quechua. 

Moderniteten medför också tidsbrist. Tid saknas exempelvis för att laga den 

traditionella maten. Detta, i kombination med kraftfull propaganda för 

snabbmat, gör att matvanorna ändras till det sämre.  

Rädsla och osäkerhet präglar detta område. Människor är frustrerade, bland 

annat för att polisen aldrig visar sig, åtminstone inte när de behövs. Invånarna 

efterlyser bättre kontroll av droger och alkoholförsäljning, bättre resurser till 

polisen och tillsyn för de ungdomar som har problem. De efterlyser också 

arbetstillfällen som en ingrediens i sumak kawsay. De vill att produktiva projekt 

sätts igång och att möjlighet till krediter ges. 

För invånarna här är sumak kawsay både materiella och icke-materiella 

förbättringar, som större säkerhet, kamp mot brottsligheten, hälsa, arbete och 

utbildning.  

 



Sumak kawsay är att leva utan chefer. Om jord och territorium i Chaco 

 

Chaco är en region i sydöstra Bolivia nära gränsen till Paraguay och Argentina. 

Det är en fattig region med en historia full av våld, ända sedan kolonialtiden 

men även senare, som det förödande Chaco-kriget på 1930-talet.  

Folken i Chaco är guaraní, weenhayek och tapiete. De kallades nedsättande 

chiriguanos av de spanska kolonisatörerna som beskrev dem så här: ”Ett 

samhälle utan politiska ledare/auktoriteter, där var och en är den absoluta chefen 

över sitt eget liv och ingen visar respekt för de spanska myndigheterna”. De stod 

länge emot koloniseringen med uppror och väpnad kamp. År 1892 knäcktes de 

slutligen i massakern i Kuruyuki, där 6000 guaraní mördades av den bolivianska 

armén i samband med en serie uppror. Efter denna tragedi blev haciendan 

nyckelinstitutionen i den sociala och ekonomiska strukturen. Haciendan, eller 

latifundiet, drivs av en elit som huvudsakligen ägnar sig åt boskapsskötsel. De 

undertryckta urfolken arbetar som lantarbetare, peones, förslavade och 

undertryckta. År 2005 saknade guaranífolket fortfarande många av de mänskliga 

rättigheterna och var rättslösa inför lagen, och så sent som 2008 påtalade den 

amerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter att folk här lever i ett 

tillstånd av närmast slaveri. 

De senaste decennierna har nybyggare, bönder från höglandet, kommit till 

Chaco på jakt efter mark att odla. De är huvudsakligen aymara och quechua. 

Detta är ett exempel på interna maktkamper mellan urfolken i Bolivia. Aymara 

och quechua har inte samma status som den gamla eliten men deras jakt på 

odlingsmark påverkar också urfolken här negativt. Fattigdomen är stor i denna 

region, den låg fortfarande på 76 procent år 2001. 

 

Andra marschen för territorium och värdighet 

 

1987 bildade urfolken i Chaco en egen organisation, La Asamblea del Pueblo 

Guaraní, APG. Deras fyra viktigaste krav var: Jord och territorium, värdighet, 

självstyre (autonomi) och utveckling. 1992 lade de fram sitt krav på territorier 

för regeringen. 1996 marscherade urfolken, för andra gången, till La Paz med 

detta krav. Samma år antogs lagen om INRA, den jordreform som bland annat 

gav urfolken möjlighet att få egna territorier. För guaranífolket är tillgången till 

jord en grundläggande förutsättning för ett bra liv, sumak kawsay. De har lagt 

fram krav på 19 territorier i Chaco, med en yta av totalt drygt 10 miljoner 

hektar. År 2015 hade de bara fått 1,5 miljoner hektar. Även de invandrade 

bönderna som ju också är urfolk, fast från högplatån, ser urfolkens krav på 

territorier som ett hot.  



Idag tillkommer nya utmaningar för invånarna i Chaco, framför allt olje- och 

gasutvinning. Guaranífolket upplever inga av fördelarna med olje- och 

gasutvinning, enligt vad de berättar, men flera av nackdelarna: ”Allt blir 

förorenat, djuren, floden, vår hälsa. Det finns ingen fisk längre, vi kan inte föda 

upp djur.” ”Gasen som produceras här skickas till städerna. I La Paz och Sucre 

kostar den 21 bolivianos, medan vi här, vi som tillverkar den, köper den för 35. 

Det är otroligt.”  

Sökandet efter frihet och självbestämmande är karakteristiska drag för 

guaranífolket. Sumak kawsay förknippas starkt med att inte ha någon ägare eller 

chef. I synen på frihet skiljer de sig från höglandsfolken. Här handlar det om 

individuell frihet, som i sin tur utgör grunden för familjens frihet. På höglandet 

ses friheten som kollektiv, individens frihet är underordnad kollektivet. 

 

Sumak kawsay i praktiken. Två exempel från Ecuador 

Trueque – byteshandeln återupprättad 

 

På ett litet torg i Ibarra, Ecuador, har hundratals personer dukat upp sina 

produkter i lådor, hinkar, påsar och utspridda på vackra tyger. Där ligger olika 

sorters bönor, potatis, sallad, lök, zucchini, banan, vattenmelon, kassava, mango 

och avokado, för att bara nämna några av alla färska produkter. Allt är uppdelat i 

mindre portioner eller påsar som är lagom stora för att byta mot andra påsar med 

produkter. För det är precis vad de ska göra denna dag: byta saker och produkter 

med varandra. Det kallas trueque.  

”Jag kom hit med grönsaker och bananer och sen har jag bytt och bytt och bytt 

igen. Nu är jag nöjd. Jag har helt nya grönsaker och frukt som inte växer hos 

mig. Dessutom har jag träffat nya och gamla vänner medan jag bytt”, berättar en 

kvinna medan hon samlar alla sina bytesfynd i fyra stora säckar.  

”Våra mor- och farföräldrar och deras förfäder gjorde trueques långt före oss. 

Urfolken från bergen kom ner till Ibarras järnvägsstation dit folket från kusten – 

urfolk och svarta slavättlingar - kom med tåget och mötte dem. Det är två zoner 

med väldigt olika klimat, så på det sättet kunde de byta till sig varor som de 

själva inte kunde odla”, berättar Nelly Colimba, som är klädd i sina eleganta, 

färgstarka urfolkskläder och en vacker brun hatt med en liten fjäder på sidan. 

Hon är en av de huvudansvariga för detta trueque, som arrangeras två gånger om 

året sedan sju år av Pueblo Karanki, en basorganisation till det nationella 

urfolksnätverket Conaie.  

Nelly berättar att med tiden, när pengar och västvärldens ideal blev standard, 

förlorade urfolken traditionen med trueques. De vande sig vid att pengar var det 

enda som räknades och slutade värdera sin egen ekonomi baserad på 

byteshandel. Idag arrangerar Pueblo Karanki trueques för att återvinna och 



uppvärdera sin traditionella ekonomi, som hon menar är en mer hälsosam sådan. 

Arrangemanget är en kritik mot den påtvingade västerländska ekonomin i vilken 

pengar styr allt och matprodukternas priser spekuleras fram på finansmarknader. 

”Här är inte produkten bara en produkt på en anonym marknad. Trueque är en 

möjlighet att träffa våra bröder och systrar från andra delar av landet. Ekonomin 

samspelar med känslor. Det handlar om att tillåta sig att leva, känna och 

framförallt att vara solidarisk”. 

Hon tror dock inte att byteshandeln helt kommer ersätta pengarna.  

”På samma sätt som vi urfolk har rikedomen att vara tvåspråkiga kan vi ha två 

ekonomier. I byarna används ofta byteshandel fortfarande. Vissa värdesätter den 

inte, men den är definitivt närvarande och livaktig.” 

”Målet med att arrangera detta trueque är att det sprids. Arrangemanget har växt 

för varje gång eftersom folk märker att det är något bra. Inte bara urfolk och 

svarta kommer utan även mestiser som vill vara med och byta. Nästa steg är att 

det anordnas trueques spontant bland folken. Det vore fint om man lyckades 

återinföra denna ekonomi i hela Ecuador eller ännu bättre hela Abya Yala 

(Latinamerika). Det är egentligen ingenting som knyter trueque till just vårt 

område, det var den ekonomin som fanns i hela världen innan pengarna”. 

 

Ekoturism i San Clemente 

 

Den lilla byn San Clemente ligger på vulkanen Imbaburras sluttningar i norra 

Ecuador och bebos av 220 familjer från urfolksgruppen kichwa cayambe. Där 

har ekoturismen varit lösningen för en del av urfolken att kunna bo kvar i 

samhället och fortsätta leva efter sin kosmovision. ”Buen vivir är att bo i 

naturen, att ta hand om den och njuta av den”, säger Zoila Molina som 

tillsammans med sin make Juan Guatemal startade initiativet för 15 år sedan. 

Det har gjort att flera hållbara och lokala traditioner blir kvar och frodas i 

samhället istället för att sakta försvinna när folk tvingas flytta därifrån i jakt på 

arbete. Tillgången på jord har minskat i takt med att befolkningen växt och 

ekoturismen har därför skapat en viktig alternativ inkomst.  

Zoila och Juan berättar om hur den kapitalistiska och västerländska logiken först 

fick dem att odla med kemikalier och sälja sin skörd till mellanhänder som tog 

den största delen av vinsten. Idag, efter flera år av organisering med Conaies 

basorganisationer, har de blivit mer medvetna och gått tillbaka till att odla 

naturligt och söka ekonomiskt mer solidariska alternativ.  

Familjen har några alpackor, marsvin, en stor köksträdgård och ett och ett halvt 

hektar jord där de odlar basgrödorna för sin kost, som majs och bönor. Med 

ekoturismen har de också en marknad för det de odlar. Det räcker till dem och 



deras gäster. Har de mycket av en gröda delar de gärna med sig till grannar och 

ibland får de också tillbaka om de saknar något.  

”Ekoturismen är ett komplement till vårt traditionella jordbruk och vår livsstil i 

harmoni med naturen. Det ger oss incitament att fortsätta odla marken, göra vårt 

traditionella hantverk och lära oss mer om våra traditionella naturmediciner”, 

säger Juan Guatemal.  

Turismen kan bli ett alternativ för alla i byn som vill vara med. En del erbjuder 

rum i sina hus. Andra säljer mat, hyr ut hästar, cyklar, gör guidade turer upp till 

vulkanen, säljer egengjorda hantverk eller bidrar med att ordna kulturella 

kvällar. Turisterna får en genuin upplevelse mitt i ett kulturellt sprudlande 

urfolkssamhälle och San Clemente får fortsätta leva i harmoni med naturen.  

Byn är officiellt ett urfolkssamhälle. Vem som helst är välkommen att flytta dit, 

men man måste förstå och följa byns lagar och regler som baseras på deras 

tradition. Till exempel måste alla delta i det kollektiva arbetet för att förbättra 

byn – mingas. De praktiserar även det traditionella justicia indigena, vilket de 

har lagstadgad rätt till. Det innebär att om något brott hänt i byn kan de berörda i 

samhället tillsammans avgöra om den utpekade är skyldig och komma fram till 

ett lämpligt straff. Istället för att döma den skyldige till fängelse, vilket ofta är en 

lång byråkratisk process som de menar inte har någon samhällsnytta, kan denne 

istället dömas till att till exempel arbeta i byns tjänst, eller betala den som blivit 

drabbad av brottet.  

 

Två biståndsarbetare besökte en by i Amazonas i Bolivia, det tropiska 

låglandet. När byns ledare fick se deras väckarklocka ville han veta vad 

det var. De förklarade, men han förstod inte eller ville inte förstå. 

- Men, man sover väl tills man vaknar? Varför ska man vakna innan 

man har sovit färdigt? 

De fortsatte förklara, att det kan finnas omständigheter som gör att man 

måste gå upp innan man har sovit färdigt, och då är det bra med en 

väckarklocka. Men han lät sig inte övertygas. 

- Det kan ju aldrig bli bra. Hur ska jag kunna göra ett bra arbete om jag 

inte har fått sova ut? Nej, det där tror jag inte på. 

 

 

Diskussionsfrågor:  

1. ”Moderniteten medför tidsbrist”, hävdas i detta kapitel. Är det sant? I så fall 

varför? Varför får vi mer ont om tid i ett modernt liv? 

2. Behöver jord kunna ägas privat? I så fall varför? 

3. Vad är det att vara fattig? Hur kan olika definitioner se ut? 



4. Är ekoturism ett hållbart alternativ? Det bygger ju på att andra beter sig 

ohållbart genom att ta sig dit, något som förmodligen kräver långa flygresor. 

 

 

Kapitlet bygger på böckerna Vivir bien. Contextos e interpretaciones, U-PIEB, 

La Paz, 2013, och Vivir bien. Significados y representaciones desde la vida 

cotidiana, Fundación PIEB, La Paz 2012, samt egna intervjuer. 



Kapitel 9. När två olika sätt att se på världen krockar. Exemplen Sarayaku, 

Tipnis och Yasuni 

 

Planerna på exploatering i nationalparkerna Tipnis, Bolivia, och Yasuní, 

Ecuador, har drivit fram de hittills svåraste miljökonflikterna i de två länderna, 

konflikter där principerna i sumak kawsay ställs på sin spets. Men ett 

framgångsrikt exempel finns också, i Sarayaku i Ecuador, på hur 

miljöförstörande oljeutvinning kan stoppas. 

 

Sarayaku, regnskogens försvarare i Ecuador 

 

Sarayaku blev känt för miljöengagerade runt om i världen i början av 2000-talet 

för sin kamp för att försvara regnskogen från oljeexploatering. Sarayaku ligger i 

Pastazaprovinsen i Ecuador mitt i den djupaste regnskogen. Det är ett 

urfolksamhälle på drygt 1200 invånare. De försörjer sig på jordbruk, samling, 

jakt och fiske samt försäljning av konsthantverk.  

Sarayakufolket marscherade 1992 tillsammans med andra regnskogsfolk till 

Quito med krav på juridiskt erkännande av sina territorier. Det lyckades och fick 

markrättigheter till 135 000 hektar. Den övervägande delen, 90 procent, är 

primärurskog, så gott som orörd och med ovärderlig biologisk mångfald. 

Men markrättigheter innebär inte territoriella rättigheter, dvs rätt till det som 

finns under marken. 1996 tecknade staten Ecuador ett exploateringsavtal för 

Sarayaku med ett oljeföretag, detta utan att rådfråga de berörda folken, trots att 

Ecuador skrivit under ILO-konventionen 169. 2002 började företaget förbereda 

för oljeutvinning genom bland annat avskogning och sprängningar, ingrepp som 

kränkte en del av sarayakufolkets rättigheter. Exempelvis påverkades deras jakt, 

fiske och fria rörlighet.  

 

Oljearbetare tillfångatogs 

 

Folket satte dock sig till motvärn. En av de mest uppmärksammade aktionerna 

var när en grupp sarayakukvinnor tillfångatog oljearbetare och militärer för att 

sätta tryck bakom kravet på förhandlingar med regeringen. Sarayakufolket fick 

löften från regeringen om att deras krav skulle tillgodoses och oljearbetarna och 

militärerna överlämnades oskadda. Men istället intensifierades intrången, nu 

med skydd av väpnade styrkor. Efter ytterligare protester som slogs ner 

våldsamt blev det nya förhandlingar och slutligen drog sig företaget därifrån.  

Sarayaku tog också juridiken till hjälp i sin kamp. 2009 lyckades de få 

Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter att ta upp fallet. Efter 

långdragna förhandlingar gick det vidare till Interamerikanska domstolen som 



slutligen gav sarayaku rätt i april 2012. Därmed har detta urfolk vunnit ett mål 

och fått fram en dom som fastslår att Ecuadors stat bidragit till att kränka deras 

mänskliga rättigheter. 

Sarayakufolket har också varit framgångsrika i att formulera och förmedla sina 

perspektiv på sumak kawsay. Carlos Viteri, journalist från Sarayaku, lär vara 

den förste i Ecuador som använde termen sumak kawsay skriftligt, år 2002. 

Andra ledare och intellektuella från Sarayaku har fördjupat reflektionerna och 

formulerat konkreta handlingsplaner för att uppnå sumak kawsay lokalt. 

De beskriver sin vision i termer av att förverkliga ett självstyre som försäkrar 

sarayakus fortlevnad och att en förutsättning för sumak kawsay, förstått som ett 

liv i fullständig harmoni, är kawsay sacha, en levande regnskog. 

”I Amazonas talar vi även om kawsay sacha, som kan definieras som ett 

regnskogsområde eller territorium där det råder fullständig harmoni i samvaron 

mellan alla varelser,” säger Patricia Gualinga, ledare för sarayakufolket. ”Fiskar, 

fåglar, friskt vatten, fjärilar, tapirer, jaguarer, apor och självklart även 

människor. Kawsay sacha är ett område som man håller fritt från olje- och 

gruvexploatering eftersom man bryr sig om det, inte bara den biologiska 

mångfalden. Det är ett regnskogsområde där även den andliga dimensionen 

respekteras, något man inte gör i dagens så kallade naturskyddade zoner.” 

Sarayaku praktiserar sumak kawsay också inom den lokala demokratin. I sitt 

styrande råd (Consejo de Gobierno) försöker de integrera olika kunskaper och 

färdigheter hos alla sarayakubor, allt ifrån traditionella ledare som schamanen 

till högutbildade och specialistrådgivare. 

Inom ekonomin försöker de stärka matsuveräniteten och bejaka de gemensamma 

dagsverkena, mingan, samt olika typer av familjeföretag. De har en spar- och 

kreditkassa och utvecklar kollektiv ekoturism och andra hållbara näringar. De 

har också en kommunikationsavdelning som arbetar i ett soldrivet 

kommunikationscenter vid byns centrala torg. Härifrån sköts deras webbsidor 

och sociala medier. De har även producerat några egna filmer. Det har bidragit 

till att sprida kunskap om deras kamp och stärka den internationella 

solidariteten. 

Sarayaku har sedan 1994 utvecklat tvåspråkig och interkulturell undervisning. 

De har också bedrivit högre utbildning i samarbete med universitet i utlandet. 

De har en botanisk trädgård som fungerar som plantskola i bevarandet av den 

biologiska mångfalden. Förutom en vanlig vårdcentral finns också ett centrum 

för traditionell medicin.  

”Kvinnorna är en viktig pelare för att förverkliga kawsay sacha”, understryker 

Patricia Gualinga. ”Vi har en närmare kontakt med flera av regnskogens andliga 

väsen. Vi kvinnor står även närmare vattnet och leran eftersom det är vi som 

smeker leran när vi tillverkar kärl.” 



 

En väg genom Tipnis, Bolivia 

 

Tipnis står för Territorio Indigena Parque Nacional Isiboro Securé. Området fick 

status av nationalpark redan 1965 och blev också godkänt som TCO, territorium 

för urfolk, 1990, det som sedan 2009 kallas TIOC. Det innebär att Tipnis har 

dubbelt juridiskt skydd mot ingrepp. I territoriet bor tre urfolk: yuracaré, 

mojenos och chimanes. Tillsammans delar de på 1,1 miljoner hektar. 

Bolivias regering har beslutat att bygga en väg genom Tipnis och har stöd av 

kokaodlare, stora boskapsägare, oljeföretag och av Brasilien. De som är emot 

vägen är framförallt urfolken och deras organisationer, men också många 

miljövänner och förespråkare av sumak kawsay. 

Tipnis ligger i den del av Bolivia som kallas bergsregnskog, på den östra 

sluttningen av bergskedjan Anderna. Hela detta område går från nordvästra Peru 

(Vilcabamba) till sydöstra Bolivia (Amboro), det är 100 km brett och varierar i 

höjd från 3 200 meter till 200 meter över havet. Området utgör en korridor av 

unik biologisk mångfald, både vad gäller träd och andra växter och djur. Här 

finns en mängd arter av insekter, fåglar och däggdjur varav flera är unika, de 

finns ingen annanstans på jordklotet. 

Som tropiskt område är det nederbördsrikt, med upp till 6 000 mm regn per år, 

ingen annanstans på den sydamerikanska kontinenten regnar det så mycket. 

Bergsregnskogen fungerar som en svamp och reglerar fuktighet och 

vattentillgångar för stora kringliggande områden. Det reglerar vattentillgången i 

floder och vattensystem i det närliggande pampas, inklusive städerna Trinidad, 

San Ignacio de los Mojos och Santa Ana de Yacuma. 

 

Sårbar biologisk mångfald 

 

Men, som så ofta i Amazonas, är Tipnis biologiska mångfald extremt sårbar för 

ingrepp. Både den biologiska mångfalden och funktionen som vattenregulator 

bygger på att området i stort får vara i fred. Andra delar av denna korridor av 

bergsregnskog har redan omvandlats. I både Yungas och Chapare i Bolivia har 

stora kokaodlingar medfört att regnskogen offrats. De har tappat sin 

hydrologiska kapacitet och sin biologiska mångfald. Jordarna utarmas snabbt, så 

detta är en irreversibel process, en process som inte går att backa. Utarmade 

jordar är också en anledning till att kokaodlingarna ständigt måste expandera. 

Den planerade vägen mellan San Ignacio de los Mojos och Villa Tunari skulle 

vara början på en sådan irreversibel process. En avskogning medför förlust av 

arter inom flora och fauna som i många fall redan är rödlistade. Det medför 

också att den vattenreglering som regnskogen ger går förlorad med större risk 



både för torka och översvämningar, något man redan sett i andra delar av 

Amazonas. ”Området härbärgerar ett komplext, intrikat och fantastiskt system 

av allt från springkällor, kaskader och vattenfall i de högst belägna delarna till 

floder, åar, bäckar, laguner, meandrar i de lägre belägna”, skriver 

vildmarksforskaren Carlos Capriles Farfán. 

Vägen skulle bli en del av det sydamerikanska projektet Bi-oceanico, ”Två 

oceaner” som ska öppna direkta förbindelser mellan Atlanten och Stilla Havet. 

Som Alcides Vadillo, i Fundación Tierra, skriver: Vägen börjar egentligen i 

Rondonia, Brasilien och slutar i Arica, Chile. Den har enligt honom ingen 

betydelse för den nationella integrationen. Den är också en del av det stora 

infrastrukturprogrammet IIRSA; Integración de la Infraestructura Regional 

Suramericana. I detta program samarbetar 12 sydamerikanska regeringar, med 

stöd av en hel rad utvecklingsbanker och - fonder. Flera hundra projekt ryms 

inom IIRSA, som räknar med en finansiering på minst 40 miljarder dollar. 

 

Många lagar skyddar Tipnis 

 

Rent juridiskt har Tipnis ett betryggande starkt skydd mot att exploateras. 

Artiklarna 30-32 i Bolivias nya grundlag föreskriver att ursprungsfolkens 

rättigheter måste respekteras, artikel 2 talar om deras fria rätt till beslut, 

autonomi, och självstyre, medan artikel 17 nämner deras exklusiva rätt att 

använda förnybara resurser på sina områden. Artikel 304 säger att 

ursprungsfolken ska få utöva sina egna former av ekonomisk, social, politisk, 

organisatorisk och kulturell utveckling i enlighet med varje folks identitet och 

vision. Dessutom har de rätt att bli konsulterade innan några ingrepp görs i deras 

områden, enligt artiklarna 30 och 17 i konstitutionen. Denna rätt till konsultation 

föreskrivs också i ILO-konventionen 169 om ursprungsfolkens rättigheter som 

Bolivia har ratificerat och gjort till nationell lag. 

Striden om Tipnis började 2008, när Evo Morales´ regering kontrakterade ett 

brasilianskt företag för att projektera en väg. Beslutet att bygga vägen föregicks 

inte av någon konsultation. Regeringen har, enligt motståndarna till vägen, 

istället genomgående valt en konfrontativ linje. Ett uttalande av Evo Morales 

som ofta citeras är: ”Vägen ska byggas, antingen ni vill eller inte”. 

”Det finns nio lagar som skyddar Tipnis, bland dem Bolivias grundlag och 

konventionen 169 om urfolks rättigheter. Ändå började regeringen planera för 

vägen utan att konsultera oss.” Det säger Fernando Vargas, ledare för 

motståndet mot vägen. 2011 valdes han till ordförande i Tipnis 

urfolksorganisation, numera är han en ledande oppositionspolitiker i partiet 

VERDE, de gröna. 

 



Marschen och övergreppet 2011 

 

Protesterna mot vägen växte och kulminerade med marschen 2011, den åttonde 

marschen för territorium och värdighet, La Marcha por el Territorio y la 

Dignidad, som urfolken har genomfört i Bolivia. Marschen, från Trinidad till La 

Paz, startade i augusti. I två månader marscherade invånarna i Tipnis. De fick ett 

överväldigande stöd längs vägen med urfolk både från höglandet och låglandet 

som gick sida vid sida.  

Den 25 september anfölls de demonstrerande brutalt av en utkommenderad 

polisstyrka. 

”Det var på eftermiddagen, vi hade slagit läger utanför San Miguel de 

Chaparina”, berättar Fernando Vargas som ledde marschen. ”Polisen omringade 

oss, förstörde lägret och tvingade oss upp i bussar. Föräldrar och barn kom ifrån 

varandra, spädbarn skrämdes till vanvett, det var en otäck brutalitet.” 

Demonstranterna kördes miltals med bussarna och släpptes framåt natten. Vem 

som kommenderat polisen till detta rättsvidriga övergrepp är fortfarande inte 

klarlagt. 

”Den 25 september 2011 brast definitivt förtroendet för Evo Morales och för 

regeringen. Då var smekmånaden slut”, säger en kritiker som vill vara anonym.  

En lång rad anklagelser framfördes också i officiella media mot 

demonstranterna: att de skulle vara köpta av utländska intressen, bland annat 

USA, att de var lierade med ex-presidenten Sanchez de Lozada och med den 

politiska oppositionen, och dessutom anklagelser om diverse oegentligheter mot 

ledarna för de organisationer som ordnade marschen.  

Övergreppet upprörde känslorna i hela landet och stödet för marschen växte. 

Demonstranterna kom tillbaka och fortsatte gå mot La Paz, med ännu bredare 

uppslutning. De anlände den 19 oktober 2011. 

”Två miljoner paceñare mötte oss med jubel, mat och dryck”, minns Fernando 

Vargas. ”Vi fick också stöd från flera tunga organisationer, exempelvis COB, 

den centrala fackföreningsrörelsen.” 

Nu var vägen inte längre bara en fråga för urfolken, den hade utvecklats till en 

nationell miljöstrid. Regeringen böjde sig och lade fram (ytterligare) en lag om 

att Tipnis inte får röras. Regeringen har också bytt taktik. Nu bombarderas 

invånarna i Tipnis med gåvor, allt från utombordsmotorer till hälsocentraler. 

Motståndet luckras upp. De två organisationer som representerar 

ursprungsfolken, Conamaq på höglandet och Cidob på låglandet, är idag 

splittrade och förekommer i dubbel upplaga, en regeringsvänlig, där ledarna 

enligt kritiker blivit köpta av regeringen, och en regeringskritisk. 

Och, som en annan kritiker, Fatima Zelada, organisationen Cipca, berättar: 



”Det är ganska lätt att köpa över folk där behoven är stora. En representant för 

regeringspartiet MAS kan komma ut till en by och säga, vill ni ha en 

vårdcentral? Vill ni ha en skola? Ja, i så fall måste ni acceptera vägen. Och då 

gör folk det.” 

 

Kokaodlarna trycker på 

 

År 2015 hade bygget av vägen ännu inte påbörjats, men den är ett av de projekt 

som finns med i den nya nationella utvecklingsplanen 2015-2020. Starka 

ekonomiska intressen stödjer den också. Stora boskapsägare, oljeföretag och 

brasilianska företag finns bland dem. Nybyggare från högplatån, oftast 

kokaodlare, har redan etablerat sig i södra delen av Tipnis, den del som gränsar 

till Chapare, och vill komma vidare. Till historien hör att kokaodlarna och 

ursprungsfolken i Tipnis redan 1994 kom överens om en gräns som kokaodlarna 

inte skulle överträda. De ledare som då förhandlade fram denna gräns var den då 

unga kokaledaren Evo Morales (!) och urfolkens ledare Marcial Fabricano.  

”Regeringen talar om behovet av utveckling för invånarna i Tipnis, men om de 

ska gynnas bör vägen dras på ett helt annat sätt”, säger Fernando Vargas. ”Som 

den är planerad nu tar det sex timmar för de som bor där att ta sig till vägen.” 

Enligt Fatima Zelada blir vägen, med det nuvarande förslaget, till nytta bara för 

fem av de totalt 64 samhällena i Tipnis. Den ska också dras genom det allra 

känsligaste naturområdet. 

”Och, som av en slump, just där alla olje- och mineralkoncessioner finns”, 

konstaterar Fernando Vargas syrligt.  

Men problematiken är inte enkel. Med alla de vackra formuleringar som den 

mångnationella staten Bolivia skrivit in i sin konstitution kan verkligheten bli 

svår att hantera. 2011 hade 190 TIOC:s, urfolksterritorier, godkänts som 

tillsammans representerade 19 procent av Bolivias yta. 2014 var det 284, med en 

sammanlagd yta om drygt 23 miljoner hektar eller ungefär 20 procent av landets 

totala yta. Om man räknar in alla de ansökningar som ännu inte godkänts skulle 

34 procent av Bolivias totala yta bestå av urfolksterritorier. En stor del av 

landets exploateringsbara naturresurser ligger inom dessa områden, där urfolken 

ska ha självbestämmande enligt konstitutionen och enligt ILO-konventionen 

169. En strikt tillämpning av dessa lagar skulle vara inte mindre än en total 

katastrof för statens finanser så som Bolivias ekonomi fungerar idag. 

En snabb ekonomisk tillväxt i Bolivia krockar alltså inte bara med skyddet för 

moder jord. Det krockar också i högsta grad med den mångnationella staten, så 

som den uttryckts och identifierats i den nya grundlagen. 

 

Yasuní, Ecuador 



 

Den planerade oljeutvinningen i nationalparken Yasuní är Ecuadors svåraste 

miljöstrid, i paritet med kampen om Tipnis. Yasuní ligger mitt i Ecuadors 

regnskogar och är ett av de områden som har högst biologisk mångfald i 

världen. Där finns även stora oljefyndigheter, vars utvinning riskerar att förstöra 

regnskogen.  

Ett regeringsinitiativ, som hyllades när det lanserades men som i slutändan fått 

representera Correas och regeringens hyckleri i politiken för sumak kawsay, är 

försöket att lämna kvar oljan i marken i Yasuní.  

Som ett led i politiken för sumak kawsay och naturens rättigheter utvecklade 

Ecuadors dåvarande energi- och gruvminister, Alberto Acosta, 2007 en plan för 

att lämna kvar en del av oljan i marken. Eftersom Ecuador är ett fattigt land 

menade de att de inte skulle klara av att bära den ekonomiska kostnaden för 

detta ensamma. De lanserade därför en fond i vilken internationella 

organisationer och länder inbjöds att sätta in pengar. Den totala fyndigheten 

uppskattas vara 846 miljoner oljefat och i fonden krävdes minst 3 600 miljoner 

dollar, eller 50 procent av vad Ecuador förväntades få om oljan skulle säljas på 

världsmarknaden. 

Planen byggde alltså på att Ecuador skulle få kompensation för att inte utvinna 

oljan, även om denna kompensation skulle bli mindre än vad 

världsmarknadspriset på olja var då. Men trots en del donationer uppnåddes inte 

den angivna summan inom den givna tidsramen. President Rafael Correa hade 

klart och tydligt sagt att om denna summa inte uppnåddes med världens stöd för 

att skydda nationalparken Yasuní, så fanns inget annat alternativ för Ecuador än 

att utvinna oljan. I augusti 2013 deklarerade han, ”med sorg i hjärtat”, att 

utvinningen skulle startas, dock bara på en begränsad yta i Yasuní. Våren 2016 

rapporteras att förberedelser för exploateringen har inletts i form av byggen av 

infrastruktur och att den första av de 200 planerade oljebrunnarna har borrats. 

Exploateringen av Yasuní har blivit en symbolfråga och är en av de mest 

kontroversiella miljöfrågorna i Ecuador, eftersom den så tydligt går emot 

grundlagens anda om skydd för naturens rättigheter.  

Miljö- och urfolksorganisationer samlade 2013-2014 in 800 000 namn för att 

kräva en folkomröstning i frågan. Men namnlistorna beslagtogs av polisen och 

initiativet ogiltigförklarades. Ecuadors regering är nu anmäld till den 

interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (CIDH), för att den 

trakasserat namninsamlingskampanjen för Yasuni. 

Yasuní är bara ett av alla oljeprojekt som drivs i Ecuador. En laglig grund har 

också lagts för att kunna utvidga den storskaliga gruvnäringen och koncessioner 

har delats ut på mark i det syftet, något som av många ses som en ännu större 

miljöbov än oljeindustrin.  



Lästips: Fundación Tierra: Marcha indígena por el TIPNIS: La lucha en defensa 

de los territorios, La Paz, 2012   

 

Se också: 

Sarayakus officiella webbsida: http://sarayaku.org 

Sarayakus sida för Europa: http://www.frontieredevie.net/es/pueblo.htm 

Förslaget från Sarayaku om kawsay sacha (levande regsnkog ) på spanska finns 

att ladda ner här: 

http://sumakkawsay.tieneblog.net/?p=5787 

Videofilmer:  

I am a Defender of the Rainforest Eriberto Gualinga 

https://www.youtube.com/watch?v=AEFYnLxKlwY 

Sacha Runa Yachay – Eriberto Gualinga 

https://www.youtube.com/watch?v=4A8wCurWUb4 

Kawsay sacha : https://www.youtube.com/watch?v=LmJjQ6tYp_4 

Los dueños de la selva preocupados 

https://www.youtube.com/watch?v=GWaub79uRx8 

Keep oil in the ground: https://www.youtube.com/watch?v=_sRDxXWkCnM 

Amazon Watch 

 

Diskussionsfråga: 

1. Ska urfolk verkligen ha rätt att sätta stopp för utvinning av värdefulla 

resurser på sina traditionella områden? 

 

http://sarayaku.org/
http://www.frontieredevie.net/es/pueblo.htm
http://sumakkawsay.tieneblog.net/?p=5787
https://www.youtube.com/watch?v=AEFYnLxKlwY
https://www.youtube.com/watch?v=4A8wCurWUb4
https://www.youtube.com/watch?v=LmJjQ6tYp_4
https://www.youtube.com/watch?v=GWaub79uRx8
https://www.youtube.com/watch?v=_sRDxXWkCnM


Kapitel 10: Är och förblir sumak kawsay en vacker dröm?  

”Sanningen är att det ännu inte finns något trovärdigt, samhälleligt rättvist och 

ekologiskt hållbart scenario med oavbrutet stigande inkomster för en värld med 

nio miljarder invånare”. (Tim Jackson i ”Välfärd utan tillväxt”) 

 

Sumak kawsay är kanske ett av de mest mångfacetterade förslag som hittills har 

presenterats som ett alternativ till den nyliberala kapitalistiska 

utvecklingsideologin. Det smälter samman urgamla visioner och praktiker med 

aktuella debatter och förslag. Det har sitt ursprung i det koloniserade syd och 

förenar olika nationella och internationella kritiska tankar som alla har det 

gemensamt att de ser den nuvarande utvecklingen som ohållbar. Det rymmer 

såväl alternativa ekonomiska som ekologiska, demokratiska och feministiska 

strömningar. 

Många av tankarna i sumak kawsay finns redan i den alternativa rörelsen i 

många länder, inte minst Sverige. Miljörörelser, klimatnätverk, 

omställningsrörelsen, alla ser behovet av att leva i harmoni med naturen, att 

sluta kretsloppen, minska konsumtionen och leva hållbart. 

 

Relationer och ömsesidigt ansvar 

 

Sumak kawsay tillför en fördjupad diskussion kring människors relationer och 

ansvar för varandra. Det mycket tydliga budskapet är att ingen djupgående 

förändring är möjlig så länge människor inte lever i harmoni med varandra. 

Detta är uppfordrande och utmanande för flera rörelser i väst, där individer 

förutsätts ta ansvar för sig själva och den allmänna inställningen är att var och en 

sköter sig själv. Sumak kawsay pekar på behovet av att vårda relationerna både 

med sig själv och med andra människor, de man samarbetar med, för att kunna 

åstadkomma verklig förändring.  

Sumak kawsay lyfter också fram den andliga dimensionen. Det handlar inte om 

att återupprätta religionens makt över människorna. Men känslan av att ingå i ett 

större sammanhang är ett djupt mänskligt behov. Människan behöver hitta ett 

mål och en mening med att finnas till här på jorden. I brist på detta tar allt fler 

sin tillflykt till en överdriven konsumtion, kontinuerliga uppdateringar på sociala 

media, ständigt husrenoveringar, ett rastlöst resande och aldrig sinande byten av 

mobiler och datorer till de absolut senaste modellerna (som kommer tätare och 

tätare).  

 

En andlig dimension 

 



En andlig dimension innebär således inte nödvändigt en religiös övertygelse. 

Det handlar snarare om en känsla av sammanhang och samhörighet med något 

som är större än jag själv, med naturen, med mänskligheten, med en ideell 

rörelse. De flesta stora tänkare och filosofer vittnar om hur intresset för och 

behovet av materiellt överflöd minskar radikalt när deras tid och kraft allt mer 

läggs på det inre livet, att filosofera, försöka förstå helheten. Då upplevs den 

materiella världen snarast som störande, tingen och egendomen pockar på 

ständig uppmärksamhet och tillsyn. Att äga mycket är också att lägga mycket tid 

på vård och administration av sina ägodelar. Tid som kunde ha använts till att 

prata med grannen, besöka en gammal släkting på sjukhemmet eller läsa för 

barnen och barnbarnen.  

Många av tankarna i sumak kawsay kan således förefalla attraktiva och lätta att 

försvara. De delas av samhällskritiker i väst. Desto viktigare blir det för den 

alternativa rörelsen att kritiskt granska dem. Att vrida och vända på dem, 

skärskåda, ställa kritiska frågor. Annars riskerar det hela stanna på papperet som 

en av många vackra alternativa filosofier, utan minsta chans att påverka 

verkligheten. För att en tanke ska utvecklas och bli praktiskt användbar behöver 

man brottas med den, ställa besvärliga frågor, vara en djävulens advokat. 

Några forskare har också tagit den rollen. En av dem är Andreu Viola Recasens: 

”Tänk en fattig bondefamilj på den andinska högplatån, en familj som kämpar 

för att överleva på sin magra jordplätt och med ständigt osäkra utsikter för regn, 

så som hundratusentals familjer har det. Är det inte höjden av cynism att säga 

till den familjen: Jamen, ni har ju vivir bien?” 

 

Otydlighet och bristande konkretion 

 

Andreu Viola Recasens är en ecuadoriansk forskare som för fram en svidande 

kritik både av begreppet sumak kawsay och av hur debatten hittills har förts: ”På 

papperet ser förslaget om sumak kawsay ut som ett intressant lokalt förslag, i 

koherens med och kompletterande de europeiska strömningarna om nedväxt 

(degrowth), och liksom dessa inriktat på att bekämpa de skador som den 

konventionella utvecklingsideologin åsamkat, som miljöförstörelsen och 

växande klyftor mellan fattiga och rika.” 

Men, fortsätter Recasens: ”Den otydlighet och bristande konkretion som 

begreppet haft hittills, såväl i den bolivianska som i den ecuadorianska 

konstitutionen, öppnar för flera risker. Den mest uppenbara är att det blir ett 

slags ’amöba-begrepp’ som var och en kan fylla med innehåll efter egen smak, 

ungefär det som har hänt de senaste decennierna med begreppet ’hållbar 

utveckling’. Vagheten i officiella deklarationer och sumak kawsays bristande 



tillämpning i den konkreta politiken kontrasterar skarpt med hur Bhutan arbetar 

för att applicera sitt bruttolyckoindex.” (se kap 11 om Bhutans lyckoindex). 

Risken är också stor att den andinska rurala världen och dess tankesystem 

idealiseras. Recasens är inte nådig mot den forskning som gjorts hittills kring 

sumak kawsay: ”Trots begreppets växande popularitet och dess spridning till 

hela kontinenten (den latinamerikanska) och ännu längre, så är bibliografin över 

en grundlig och systematisk analys ännu mycket otillräcklig. Mitt intryck är att 

vi här talar om en ’påhittad tradition’ (tradicion inventada), på så sätt att en del 

intellektuella har spridit en idealiserad bild av de andinska kulturernas världsbild 

och värderingar, och omvandlat dessa till en alternativ vision om utveckling. I 

detta har de haft stöd av både regeringar och utvecklingsorgan vilket har bidragit 

till att överdimensionera och heligförklara dess innebörd.” Den litteratur som 

finns i ämnet fokuserar på idealiserade abstrakta kulturer och är full av 

subjektiva uppfattningar, skriver Recasens.  

 

Går sumak kawsay att förena med urbaniseringen? 

 

Sumak kawsay bygger också på värden som fortfarande huvudsakligen 

förknippas med landsbygd och små byar. I en alltmer urbaniserad verklighet blir 

det allt svårare att upprätthålla dessa värden. Redan 2001 bodde mer än hälften 

av de bolivianer äldre än 15 år som identifierar sig som aymara eller quechua i 

städer, enligt den folkräkning som gjordes då. Och den trenden har bara 

förstärkts. Det urbana livet, som det ter sig idag, är långt ifrån idéer om 

solidaritet och närhet till naturen. Det är en stor utmaning att utforma och 

praktisera sumak kawsay i stadsmiljö. 

På landet, eller i ett litet samhälle, är samhällsstrukturen relativt lätt att 

överblicka, i en storstad är det mycket svårare. Här blir det också betydligt 

svårare att skapa en praktisk, arbetande gemenskap mellan människor.  

Ett exempel är tankarna om direkt demokrati där beslut tas i stormöten. Det kan 

kanske fungera bra i ett litet stabilt samhälle med ett par hundra familjer. Men 

hur gör man i en storstad där varje kvarter består av tusentals människor? De 

demokratiska beslutsformer som fungerar i byn på landet måste tänkas om i 

grunden. 

Det gäller också innehållet i besluten. I en oskiftad bondby är behovet av 

samarbete och gemensamma beslut uppenbart. Familjerna behöver samarbeta 

kring sådd och skörd. De delar angelägenheter som tillgång till vatten och jord, 

betesmarker, behov av vård, skola, kommunikationer och skötsel av 

gemensamma utrymmen. I en storstad är det inte lika självklart att den 

geografiska närheten också innebär en administrativ gemenskap. Skolorna kan 

ligga långt borta, liksom vårdcentraler och arbetsplatser. Istället för att ingå i, 



eller vara representerad i ett geografiskt grundat beslutsorgan, kan invånarna 

behöva vara med i fem-tio olika kommittéer där beslut tas som angår dem. En 

grannskapskommitté, en för skolan, en för dagis, en på arbetsplatsen, en för den 

lokala budgeten, en för idrottsplatsen, en för kollektivtrafiken….. De försök som 

gjorts med deltagande demokrati (i bland annat Porto Alegre i Brasilien) har ofta 

strandat på att det helt enkelt blir för tungrott att praktisera direkt demokrati i 

storstadsmiljö. Här finns många olösta frågor kvar. 

Att växa upp i storstad innebär också att vara fjärmad från naturen och från 

produktionen av mat. En storskog kan för stadsbarnet bli en främmande och 

skrämmande plats, istället för ett älskat tillhåll för vila och rekreation. En 

bondgård blir ett exotiskt utflyktsmål, istället för den grundläggande 

förutsättningen för att få mat på bordet. 

  

Kvardröjande patriarkala relationer 

 

Sumak kawsay betonar ömsesidiga relationer mellan människor. Men 

diskussionen om de skeva genusrelationerna inom dagens andinska samhällen 

har inte utvecklats tillräckligt. Kvinnors röster har varit relativt frånvarande. 

Frågan handlar inte bara om historisk upprättelse och avkolonisering, utan om 

ett i högsta grad akut aktuellt problem. Latinamerika som helhet och den 

andinska regionen i synnerhet placerar sig oroande högt, även globalt, när det 

gäller mord på kvinnor, kvinnomisshandel och våldtäkter.  

Mycket tyder på att genusrelationerna i Anderna var mer jämlika före den 

koloniala invasionen. Arkeologiska lämningar visar förekomsten av högt 

uppsatta kvinnoledare och historisk genusforskning visar på ett aktivt deltagande 

av kvinnor i samhällslivet. Gamla domstolsprotokoll ger en bild av en mer 

jämlik tillgång till mark och parallella arvssystem där kvinnor ärvde kvinnor och 

män ärvde män. Kvinnor var också aktiva på ledande poster i de koloniala 

upproren. Ordet för ”människa” i andinska språk är genusneutralt till skillnad 

från de flesta koloniala indoeuropeiska språk inklusive svenskan där ordet 

”män” är rot i ordet människa. Det finns således en förkolonial grund att utgå 

från när jämlika relationer mellan kvinnor och män ska byggas i sumak kawsays 

anda. 

 

Kapitalackumulation 

 

Frågan om ackumulation av kapital är en annan tveksam punkt. Det kan låta fint 

och riktigt med en solidarisk ekonomi där ingen tillåts bli alltför rik eller alltför 

fattig. Skulle någon ha ackumulerat, samlat på sig, för mycket rikedom så 

bränner man det på en jättefest. 



Men hur skulle exempelvis modern högspecialiserad sjukvård, mediciner, 

internet, smarta telefoner, och snabba kommunikationer ha blivit verklighet om 

inte stora kapital kunnat ackumuleras och användas för att utveckla dem? 

Avancerad forskning och teknisk utveckling kräver mycket kapital. Sedan kan 

frågan förstås ställas vem det är som ska ackumulera och kontrollera kapitalet. 

Men den mycket uppenbara frågan om makten över ekonomi och produktion har 

veterligen hittills inte ställts i litteraturen om sumak kawsay. Det kan bero på att 

temat så här långt mest intresserat antropologer, etnologer, kulturforskare, 

språkvetare och sociologer.  

 

Stora ekonomiska och sociala behov 

 

Flera forskare frågar sig också om det verkligen är möjligt att praktisera sumak 

kawsay i ett Latinamerika som är så socialt ojämlikt och med så stora 

ekonomiska och sociala behov. Är inte risken stor att de andinska tankarna och 

insikterna bara kommer att avskrivas som exotism, folklore eller till och med 

barbari?  Borde inte ett förverkligande av sumak kawsay börja i ett rikt land där 

befolkningens grundläggande behov är tillgodosedda? Det är svårt att värja sig 

emot argumenten från de politiska ledarna i Bolivia och Ecuador. Skulle dessa 

länder, med en fortfarande stor andel fattig befolkning, avstå från att utnyttja 

sina naturresurser? Det kan verka orimligt när inte ens ett av världens rikaste 

länder, Sverige, kan avstå från att exploatera värdefulla mineraler, inte ens om 

vitala intressen hos urfolk (samerna) eller miljöintressen är hotade. 

Evo Morales har också påpekat just detta: ”En integrerad utveckling för vivir 

bien kan inte vara en ekologisk ekonomi för de fattiga länderna, medan de rika 

fortsätter öka de ekonomiska klyftorna och miljöförstöringen.” Och Rafael 

Correa har, som tidigare nämnts, sagt: ”Skulle vi sitta som tiggare på en säck 

med guld? Gruvdrift är fundamentalt för det moderna samhället. Utan den 

återvänder vi till grottornas epok.” 

 

Begreppet utarmas 

 

Den politiska ledningen, i både Ecuador och Bolivia, använder dock gärna 

begreppet sumak kawsay eller snarare buen vivir respektive vivir bien. I själva 

verket, påpekar många kritiker, har de kidnappat begreppet och tillämpar det på 

lite vad som helst. Det räcker med att se den mängd av dokument och program 

där sumak kawsay finns med. Kommunala projekt för att förbättra gator och 

vägar erbjuder flera exempel på detta. Kritikerna talar om en propagandamässig 

och byråkratiserad utarmning av begreppet. Här krävs en ”kamp om koncepten”, 



skriver Eduardo Gudynas. Alberto Acosta karakteriserar idag buen vivir som 

mer ett marknadsföringsbegrepp än ett koncept som påverkar realpolitiken. 

Och, skriver Pablo Solón, tidigare FN-ambassadör och klimatförhandlare för 

Bolivia: ”Debatten om vivir bien har lämnat det teoretiska stadiet och är nu en 

diskussion om konkret politik och konkreta projekt. Tipnis i Bolivia och Yasuni 

i Ecuador är de mest kända men inte de enda projekt som har gett upphov till en 

stor polemik om hur vivir bien ska tillämpas.”  

Han fortsätter: ”Diskussionen har landat. Nu handlar den om vilka projekt och 

policys som går emot vivir bien, och vilka parametrar som bör användas för att 

godkänna eller avvisa projekt utifrån vivir bien-principer. Och det viktigaste av 

allt: Vilka konkreta initiativ krävs nu för en verklig omställning till vivir bien?” 

 

Diskussionsfrågor:  

1.Var bör gränsen gå mellan individ och kollektiv, individuell och kollektiv 

makt? Vad ska vi bestämma gemensamt och vari består individens frihet som 

ingen annan har att göra med?  

2. Hur skulle lokal demokrati se ut i en storstad? 

 

Läs mer i artikeln Discursos “pachamamistas” versus políticas desarrollistas: el 

debate sobre el sumak kawsay en los Andes, av Andreu Viola Recasens, 

publicerad i Ìconos, nr 48, 1:2014, och skriften Alternativas Sistémicas: vivir 

bien, apuntes para el debate, Pablo Solón, 2014 

  



Kapitel 11: Utveckling eller alternativ till utveckling? 

 

I föregående kapitel redovisades en del av den kritik som finns mot sumak 

kawsay. Men även begreppet ”utveckling” och det som konventionellt läggs in i 

detta begrepp har utsatts för en omfattande kritik. I det här kapitlet redovisas en 

del av denna. 

FN definierade 1956 utveckling så här: ”Samhällsutveckling har blivit det 

internationellt accepterade begreppet för att definiera de processer då ett folk 

och dess regering förenar sina krafter för att förbättra ekonomiska, sociala och 

kulturella förhållanden i samhället, integrera dem och tillåta dem att till fullo 

bidra till de nationella framstegen.”  

 

Förändring eller utveckling? 

 

I Nationalencyklopedin jämförs begreppet utveckling med förändring: ”Medan 

termen förändring är värdeneutral i den meningen att man kan konstatera att en 

förändring ägt rum utan att ta ställning till om den är bra eller dålig, förutsätter 

utveckling i regel ett ändamål. Man antar ofta att utvecklingen sker från ett lägre 

och mer odifferentierat tillstånd till ett högre, bättre och mer differentierat. 

Därmed kommer värderingar öppet eller förtäckt in i resonemanget.” Länder ses 

som mer eller mindre utvecklade, inte minst inom biståndsdebatten. Mindre 

utvecklade länder, de så kallade u-länderna (oftast tidigare kolonier) ska med 

rätt stöd komma ikapp de utvecklade. 

Av FN:s tre parametrar (ekonomiska, sociala och kulturella), har den 

ekonomiska kommit att dominera. Utveckling har därför allt starkare kommit att 

kopplas direkt med ekonomisk tillväxt. Ofta används de två synonymt. Och 

ekonomisk tillväxt åstadkoms, enligt en i stort sett enig skara ekonomer, med 

hjälp av det nyliberala kapitalistiska systemet. Några av dess grundsatser är: 

 Den internationella handeln måste växa för att skapa arbetstillfällen 

och minska fattigdomen. 

 Naturen är ett lager av åtråvärda tillgångar som bara väntar på att 

användas av människan. 

 Man kan äga jord. 

 Industriellt, storskaligt och fossilberoende jordbruk är absolut 

nödvändigt för att föda alla människor. 

 Jorden fortsätter att fungera ungefär som den alltid har gjort sedan den 

senaste istiden. 

 

De tekniska och naturvetenskapliga landvinningarna och den framväxande 

handels- och industrikapitalismen, från 1500-talet och framåt, lade grunden för 



det vi idag kallar utveckling och vars fundament är ekonomisk tillväxt. Ett 

kapitalistiskt system bygger på att kapital ackumuleras, att pengarna växer. 

Pengar blir kapital först när de används för att skapa mer pengar. Kapitalet kan 

inte vara konstant, eller minskande. Kapitalismens grundidé är att få pengar att 

växa.  

 

Efterfrågan måste ständigt öka 

 

Det tvingar i sin tur fram ett behov av ständigt ökande efterfrågan, ständigt nya 

marknader. Men de flesta marknader blir förr eller senare mättade. När de flesta 

i nord och de rika i syd hade skaffat sig tvätt- och diskmaskiner, bilar och TV-

apparater, kom datorutvecklingen och IT-revolutionen. Alla måste ha datorer - 

som i sin tur numera kan ersättas av mobiltelefoner och läsplattor.  

Jo men, invänder någon, det finns ju fortfarande stora potentiella marknader där 

basbehoven inte är mättade. Det finns hungriga människor på jorden, och 

enorma behov av exempelvis bra bostäder, rent vatten och god hälsovård.  

Problemet är bara att dessa marknader inte är vad ekonomerna kallar effektiva. 

De människor som har dessa behov har inga pengar. De kan inte betala för sig 

och då blir de ointressanta som konsumenter. Kapitalismen intresserar sig bara 

för marknader där det finns någon som kan betala. 

Tekniska landvinningar skapar alltså nya behov och nya marknader. På så sätt 

byggs en allians mellan teknik och ekonomi. Kapitalismen är per definition 

teknikvänlig. Prylar som inte ens fanns för gemene man för tio år sedan, smarta 

telefoner till exempel, är idag snart sagt oumbärliga. Att vara skeptisk till ny 

teknik är i princip omöjligt. Den som ställer sig tveksam till alla nya saker kan 

lätt utpekas som teknikfientlig, något som är synonymt med att vara 

framstegsfientlig och utvecklingsfientlig. 

Det mest utvecklade landet är, enligt detta synsätt, det som har den högsta 

konsumtionen av tekniskt avancerade prylar.  

 

Att skapa marknader 

 

Nya marknader kan också skapas genom katastrofer och krig. Då ökar 

efterfrågan på produkter som vapen, infrastruktur och återuppbyggnad vilket 

håller hjulen igång som det heter. 

Marknadstänkandet slår också igenom i försöken att skapa en hållbar utveckling 

och att bromsa klimatförändringarna. En marknad har exempelvis skapats för 

utsläppsrätter med förhoppningen att det skulle stimulera till lägre 

koldioxidutsläpp, vilket det hittills inte gjort. I den gröna ekonomin förutsätts 

konsumtionen kunna upprätthållas på en hög nivå men med mer miljövänlig 

produktion.  

Dagens ekonomiska system bygger alltså på en ständigt ökande konsumtion. 

Varje gång en kris står för dörren uppmanas människor att konsumera mera, det 



framställs som den mest solidariska handlingen för samhället. Och om 

människor vill konsumera mer än de har råd till heter lösningen långivning. Det 

blir allt lättare att låna. Idag är det en självklarhet att ha stora lån, åtminstone om 

man har en bostad. Lån har blivit en så naturlig del av tillvaron att sparräntan till 

och med kan bli en minusränta. Minusränta innebär i princip att det kostar 

pengar att spara medan det lönar sig att låna. Minusräntan fungerar som ett slags 

straffavgift för den som inte vill spendera sina pengar. 

 

Ökande ekonomiska klyftor 

 

De ekonomiska klyftorna har också ökat, inte bara mellan utan också inom 

länder. De rika har blivit rejält mycket rikare, men de fattiga är fortfarande 

fattiga. Denna politik motiveras med den s.k. ”tårtteorin” som säger att de 

ekonomiska resurserna måste skapas innan de kan fördelas. Tårtan måste bakas 

och bli färdig först innan den kan fördelas till alla som är med på festen. De 

fattiga måste stå ut med att vara fattiga ett litet tag till, medan produktionen 

växer. Så småningom, när den har vuxit tillräckligt – oklart exakt när – kommer 

de att få sin beskärda del. 

Med detta argument har nedskärningar drivits igenom i en rad länder. För att ”få 

fart på hjulen” har människor berövats billig sjukvård och utbildning i hårda 

besparingsprogram. Bara de uppoffrade sig i några år (oklart hur många) skulle 

investeringar komma igång, arbetstillfällena komma åter och välfärden öka igen. 

Internationella valutafonden och Världsbanken har varit de främsta 

förespråkarna för denna politik, på senare år också centralbanken i EU. Men 

som utvecklingen i många länder, senast Grekland, har visat är detta en vansklig 

väg att gå, med ett högt pris för vanliga människor. 

 

Mer pengar – mer lycka – eller? 

 

Den så kallade lyckoforskningen har visat på för tillväxtekonomer oroande 

resultat: Efter en viss punkt i en stigande BNP-kurva ökar inte längre 

människors lycka och välbefinnande, även om BNP fortsätter öka. I 

Storbritannien, som ett exempel, ansåg sig 52 procent av invånarna vara lyckliga 

1957, mot bara 36 procent 50 år senare, trots att BNP mångdubblats. Över en 

genomsnittlig inkomstnivå på ca 175 000 kronor per år tycks människors 

välbefinnande upphöra att öka. 

Ekonomer kan delvis förklara detta med den avtagande marginalnyttan. Enklast: 

om jag är törstig och får dricka tio glas vatten och sedan erbjuds ett elfte glas så 

är inte det så intressant för mig. Törsten är redan släckt. 

En annan förklaring är just den ökande ojämlikheten. I boken ”Jämlikhetsanden” 

visas med en imponerande samling statistik hur bristande jämlikhet påverkar 



människors välbefinnande – även dem som har det bäst – mycket mer än en hög 

BNP. Författarna, Kate Pickett och Richard Wilkinson, har jämfört 

inkomstskillnaderna i en rad olika länder med data om faktorer som psykisk 

sjukdom, förväntad livslängd, barnadödlighet, skolprestationer, mord och 

frekvens av fängelsestraff. 

 

Ojämlika samhällen är mer våldsamma 

 

De visar att dålig hälsa och våldsproblem är vanligare i mer ojämlika samhällen, 

även samhällen med en hög BNP. Länder med höga inkomstskillnader har fler 

hälsorelaterade och sociala problem än länder med lägre inkomstskillnader. I 

många industriländer har ångest, depressioner, brottslighet, alkoholism och 

drogmissbruk ökat, inte minst bland ungdomar. Barnadödligheten är högre i 

USA än i Kuba. Svarta män i Harlem har mindre chans att nå 65 års ålder än 

män i Bangladesh.  

I mer ojämlika länder sitter en högre andel av befolkningen i fängelse. 1978 

hade USA en halv miljon invånare i fängelse, 2005 hade antalet fyrdubblats, till 

över två miljoner. I Storbritannien fördubblades antalet fängelsekunder mellan 

1990 och 2007. Både BNP och de ekonomiska klyftorna har under samma 

tidsperioder ökat kraftigt.  

Samhällen som låser in fler personer använder också mindre av sina tillgångar 

för medborgarnas välfärd. Pengar slussas över från positiva ändamål som 

välfärd och utbildning till polis- och domstolsväsendet. Den psykiska ohälsan är 

högre i hela befolkningen, även bland de rika, i de mest ojämlika samhällena. 

Poängen i boken ”Jämlikhetsanden” är att ingen, inte ens de rika, vinner på 

ökande klyftor. Stor ojämlikhet i ett samhälle skadar en stor majoritet av 

befolkningen.  

Även de rika drar alltså fördel av ett mer jämlikt samhälle. Där det finns extrem 

rikedom, finns också fattigdom, vilket för övrigt redan Adam Smith, 

nationalekonomins fader, konstaterade 1776: ”Där det finns stora egendomar, 

storgods, där finns det också en stor ojämlikhet. En rik individ kan ha 

femhundra fattiga i sin sold, och de fås överflöd förutsätter de mångas armod.”  

Det finns ingen term motsvarande ”utveckling” i många urfolks språk, lika lite 

som ”underutveckling”.  Själva begreppet utveckling existerar exempelvis inte i 

den andinska kosmovisionen. Många urfolkskulturer har som tidigare visats en 

cirkulär syn på tiden och livet, snarare än en enkelriktad, framåtriktad. Allt 

kommer igen, vi kommer tillbaka till där vi startade, förr eller senare. Inte heller 

kopplar de begreppet fattigdom till brist på materiella tillgångar, eller rikedom 

till materiellt överflöd. 



Som också nämnts tidigare ryms olika uppfattningar bland dem som förespråkar 

sumak kawsay. För de socialistiskt inriktade är det en alternativ 

utvecklingsmodell till den nyliberala – en mer hållbar och jämlik sådan, men 

likafullt utveckling. För ekologerna är det ett alternativ till utveckling – de 

ifrågasätter själva utvecklingstanken. Detsamma gäller den indianska 

inriktningen. De som står för ”post-utveckling” ser också, utifrån sitt collage, 

snarare en lång rad olika strategier för att möta framtiden, utifrån varje folks 

egna behov och förutsättningar – till skillnad från den nyliberala enkelriktningen 

av världen, ”globaliseringen”.  

Så här säger Pablo Solón, Bolivias tidigare FN-ambassadör och 

klimatförhandlare: ”Sann utveckling handlar inte om en kvantitativ ökning av 

konsumtionsvaror och produktion, inte heller om att öka företagens vinster, utan 

om en rättvis och jämlik fördelning av existerande rikedomar och ett klokt 

användande av resurser, såväl naturens som mänskliga. Man kan inte tala om 

’framsteg’ eller om att avancera, så länge några hamnar bakom och till och med 

räknas som ”överflödiga”. 

 

Bhutans lyckoindex 

 

Idén att ersätta BNP med ett lyckoindex (GNH, Gross National Happiness) 

lanserades första gången 1972 i Bhutan. Men det var först år 2008 som målet att 

skapa ett bruttolyckoindex skrevs in i Bhutans författning som en ledstjärna för 

landets utveckling.  

2010 gjordes den första stora mätningen av GNH i Bhutan. Nio kriterier hade 

tagits fram på vad lycka innebär. De är psykologiskt välbefinnande, hälsa, 

tidsanvändning, utbildning, kulturell mångfald och uthållighet, god styrning, 

samhällelig livskraft, levnadsstandard, ekologisk mångfald och uthållighet. För 

att mäta dessa nio kriterier konstruerades 33 indikatorer och 100-tals 

intervjufrågor, som ställdes till 8000 invånare i landet (Bhutan har totalt ca 

740 000 invånare). Intervjuerna gjordes i hemmen och det handlade i stor 

utsträckning om personliga och reflekterande frågor, typ: ”Hur många 

människor kan du räkna med för att få hjälp om du blir sjuk? När var senaste 

gången du umgicks med dina grannar?” 

De sammanvägda svaren på dessa frågor utgör baslinjen i Bhutans lyckoindex, 

det blev 0,743 på en skala som går mellan 0 och 1. Detta representerar det 

hittills mest ambitiösa försöket att ersätta BNP med ett mer fullständigt mått. 

Bhutan vill nu bygga sitt samhälle från grunden på vad de kallar de fyra pelarna 

i lyckoindexet: en hållbar ekonomisk utveckling, bevarande av naturmiljön, 

bevarande av kulturen och en god styrning (good governance). Ambitionen är 

att gå vidare och göra lyckoindexet till ett planeringsverktyg. Varje viktigare 

regeringsbeslut ska gå igenom ett GNH-filter, en uppsättning frågor som tvingar 



beslutsfattarna att överväga exempelvis om en ny skatt eller ett nytt offentligt 

projekt påverkar den biologiska mångfalden, minskar stressnivåerna eller 

uppmuntrar fysisk aktivitet. Bhutan gör nu en total översyn av sin gruvpolitik 

utifrån detta frågebatteri. 

På utsidan liknar Bhutan dock många fattiga länder; på landsbygden kämpar 

fattiga småbönder för sin överlevnad, en snabb urbanisering skapar trängsel i 

städerna, högutbildade unga hittar inga jobb och det demokratiska systemet är 

långt ifrån perfekt. 

 

BNP 

 

Ekonomisk utveckling mäts vanligen i BNP, bruttonationalprodukt, ett mått som 

har utsatts för en långvarig och ganska omfattande kritik. Ett högt utvecklat land 

har en hög BNP, ett lågt utvecklat land en låg. BNP mäter den ekonomiska 

aktiviteten oavsett vad den består av och ökar således med många trafikolyckor, 

exploatering av unika naturresurser och till och med miljökatastrofer. I BNP 

räknas däremot inte obetalt arbete i hemmet, vård av egna barn eller andra 

anhöriga, skogspromenader, paddelutflykter, joggingturer, orörd natur, odling 

för husbehov, trädgårdsarbete, meditation, samtal med vänner eller läsning av en 

bok.  

BNP speglar inte de ekonomiska klyftorna i ett land. Ett land kan ha en hög 

BNP men ändå en stor fattig befolkning. BNP säger heller ingenting om hur den 

ekonomiska hälsan är i ett land, exempelvis fanns inga varningstecken i BNP 

som antydde att en global finansiell kris var under uppsegling 2008. 

En annan kritik går ut på att BNP mäter kvantitet, inte kvalitet. Ta 

utbildningssektorn till exempel. I BNP mäts den kvantitativt, i antal lärare och 

deras löner, och infrastruktur som skolbyggnader och utrustning. Men BNP 

fångar inte innehållet i och kvaliteten på utbildningen. 

En BNP som växer ses idag som något absolut nödvändigt för en sund ekonomi. 

En BNP som står stilla eller går bakåt oroar ekonomerna. Ökningen av BNP 

mäts i procent, vilket i realiteten innebär att tillväxten är exponentiell – i reala 

siffror blir den större och större för varje år, vid oförändrad procentsats. 

Ett exempel: En BNP på 50 miljarder dollar som växer med 5 procent ökar i 

reala siffor med 2,5 miljarder. En BNP på 5000 miljarder dollar som växer lika 

mycket, alltså med 5 procent, ökar i reala siffror med 250 miljarder, dvs. 100 

gånger mer trots att procentsatsen är densamma. 

 

Pánico virtual 

 



Saõ Paulo, Brasiliens största stad, är en av världens mest segregerade städer. 

Dess ärkebiskop har beskrivit staden som ”ett Schweiz omgivet av tre Biafra”. 

Att färdas fram på gatorna är inte bara svårt utan även farligt, åtminstone för de 

rika. Staden lider av ständig trafikinfarkt. Trafiken flyter sällan fortare än 12 

kilometer i timmen. Att lämna bilen kan vara förenat med direkt livsfara. Trots 

skottsäkert glas och låsta bildörrar finns ständigt risken att få bildäcken 

sönderskurna av potentiella kidnappare som gör allt för att få ut passagerarna ur 

bilen. 

Därför åker de verkligt förmögna i Saõ Paulo inte längre bil utan helikopter. 

Staden har för dem förvandlats till ett antal öar som de hoppar emellan. 

Bostadsön – den gated community som de bor i, golfön, badön, arbetsön, skolön, 

shoppingön och förstås den internationella flygplatsen. 

Många rika i Saõ Paulo mår inte bra. Psykoterapeuten Araceli Martins har 

specialiserat sig på att behandla vad som kallas virtuell panik, pánico virtual, ett 

tillstånd som drabbar välbärgade medborgare och som tycks sprida sig 

framförallt i tredje världens megastäder. Trots att de rikas gated communities är 

omgivna av stängsel, murar och beväpnade vakter kan de gripas av fruktan för 

allt möjligt: tiggande barn, joggare i stadsparken, en okänd bil som plötsligt 

dyker upp på infarten och inte minst tjänstefolket som ju måste få tillträde till 

deras isolerade bostadsöar. Varje sådant möte är förknippat med ångest för att 

bli hotad, kidnappad eller mördad. Upprepade mardrömmar om murar som rasar 

och mörka män som tar sig in över stängslen hör till sjukdomsbilden, enligt 

Martins. 

De rika har således problem. I en värld fylld av avundsjuka, frustration och 

fattigdom får de allt svårare att njuta av sina tillgångar. De måste lägga mer och 

mer resurser på att skydda sig själva, sina anhöriga och sina förmögenheter. 

 

Agenda 2030, FN:s nya utvecklingsmål, antagna 2015 

1. att avskaffa all form av fattigdom överallt. 

2. att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre 

kosthållning och främja ett hållbart jordbruk. 

3. att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors 

välbefinnande i alla åldrar. 

4. att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och 

främja livslångt lärande för alla.  

5. att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

6. att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla. 

7. att säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi 

till en överkomlig kostnad. 



8. att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full 

och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

9. att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och 

hållbar industrialisering och främja innovation.  

10. att minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

11. att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga 

och hållbara. 

12. att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.  

13. att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser. 

14. att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i 

syfte att uppnå en hållbar utveckling. 

15. att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 

ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 

tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

16. att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, se till 

att alla har tillgång till rättvisa samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga 

och inkluderande institutioner på alla nivåer. 

17. att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet 

för hållbar utveckling. 

Se: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-

2030/ 

 

Diskussionsfrågor: 

1. Hur kan de ekonomiska klyftorna utjämnas? Varför är det viktigt? 

2. Många ekonomer och beslutsfattare anser att vi kan fortsätta konsumera, 

bara vi löser energifrågan. Är det möjligt? Och är det önskvärt? Vilka 

andra konsekvenser, förutom klimatproblem, för överkonsumtionen med 

sig? 

3. Kan vi tänka oss ett samhälle utan ekonomisk tillväxt? Hur skulle det se 

ut? 

4. Är FN:s 17 utvecklingsmål kompatibla, dvs. hänger de ihop inbördes. Går 

allt detta att uppnå parallellt eller står några mål mot varandra? 

 

Lästips: 

 

Välfärd utan tillväxt. Så skapar vi ett hållbart samhälle, av Tim Jackson 

Jämlikhetsanden. Därför är mer jämlika samhällen nästan alltid bättre 

samhällen, av Richard Wilkinson och Kate Pickett 

Omställningens tid. Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid, av Björn 

Forsberg   



Limits to growth. The 30-year update, av Donella Meadows, Jorgen Randers, 

Dennis Meadows. 
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Kapitel 12: Sumak kawsay, exempel i Sverige 

 

Tankarna och visionerna i sumak kawsay återfinns i många rörelser runt om i 

världen, inte minst i Sverige. Omställningsrörelsen är ett uppenbart exempel, 

liksom de protester som växer fram mot gruvdrift.  

 

Ojnareskogen 

 

Den 31 augusti 2015 beslutade regeringen att hela området kring Bästeträsk och 

Ojnareskogen på norra Gotland ska bli ett Natura 2000-område. Det var en seger 

för miljörörelsen i en av de största svenska miljökonflikterna hittills på 2000-

talet. I ena vågskålen ligger 50-80 arbetstillfällen under ett par decennier och, 

enligt bolaget Nordkalk, en mycket speciell kalkstensfyndighet. I den andra 

vågskålen ett unikt naturområde, med flera rödlistade arter och Gotlands största 

dricksvattenreserv, sjön Bästeträsk och dess tillrinningsområde.  

Konflikten började 2005 när företaget Nordkalk ansökte om att få provborra 

efter kalksten i Ojnareskogen. Samma år bildades föreningen Bevara 

Ojnareskogen. Nordkalk fick sitt tillstånd och ett stort antal provborrningar 

gjordes. De gjorde dessutom ett par stora provbrott. Men föreningen 

överklagade beslutet och drev frågan vidare. Föreningen har igenom hela denna 

kamp drivit frågan juridiskt och haft ett brett stöd av andra aktivister och 

organisationer i kampanjer och opinionsarbete. 

Efter flera juridiska utslag och överklaganden kom Mark- och 

Miljööverdomstolens (MMÖD) utslag 2012: Det finns inga hinder för att bryta 

kalksten i Ojnareskogen. Här vägs olika riksintressen mot varandra, och det som 

handlar om att kunna bryta högvärdig kalksten väger tyngst, anser domstolen. 

Det var således fritt fram för Nordkalk att sätta igång. 

Domstolens utslag kom i juli, mitt i Almedalsveckan. I Almedalen fanns bland 

andra Lisa Wanneby, en av de aktivister som i många år engagerat sig i frågan. 

Sedan 2007 har hon drivit kampanjer, uppvaktat politiker, spelat gatuteater och 

mycket mer för att rädda Ojnareskogen. 

”Vi trodde att vi skulle vinna den här gången, och så kom utslaget som gick 

emot oss. Vi grät, kände att nu orkar vi inte mer”, berättar hon. 

Men i Almedalen fanns också fältbiologerna. Och de bestämde sig helt sonika 

för att stanna kvar på ön, slå läger i skogen och med sin fysiska närvaro 

förhindra att brytningen kom igång. Samtidigt överklagades MMÖD:s utslag till 

Högsta Domstolen, HD. 

Det blev en aktivistsommar, minns Lisa Wanneby. De som bodde nära 

Ojnareskogen stödde tältlägret med mat och köksutrustning. När avverkningarna 

startade stördes de av aktivister, som satte sig i vägen för maskinerna. 



Gotlandspolisen fick förstärkning från fastlandet. Polisens uppdrag var att 

skydda och möjliggöra avverkningen. 

Bolaget Nordkalk hade redan avverkat en lång gata genom skogen för ett 

kommande transportband för kalkstenen, och de hade hunnit fram till 

avverkningsplatsen för det kommande kalkstensbrottet i hjärtat av skogen. Nu 

gällde det att stoppa dem medan det fortfarande fanns en skog att försvara.  

Kristina Bohman Söderdahl är en av aktivisterna som var på plats i 

Ojnareskogen. Hon är också sekreterare i föreningen Bevara Ojnareskogen. Hon 

minns hur provocerade de blev när de fick veta att Gotlandsbåten var full med 

poliser, polishundar, hästar och piketbilar från Stockholm.  

”Det väckte stor vrede hos folk här”, säger hon. 

Kulmen nåddes en lördag i augusti då skogen var full av folk. Tolv Greenpeace-

aktivister hade kedjat fast sig vid maskinerna och ett helt gäng pensionärer hade 

satt sig framför dem. 120 poliser var på plats och uppskattningsvis 350 

aktivister. Folk bildade kedja och lade sig ner på marken för att stoppa även 

poliserna. En präst föll ner på knä och bad. Enstaka poliser bröt ihop och började 

gråta. 

”Många unga och lite mer våghalsiga klättrade upp i träden, medan vi äldre stod 

vid avspärrningarna. Men när polisen hade fått bort de Greenpeaceaktivister som 

kedjat fast sig vid maskinerna, och avverkningarna skulle återupptas, då var det 

något som brast. Vi struntade i avspärrningarna, vi strömmade in på området och 

satte oss i vägen”, berättar Kristina Bohman Söderdahl. 

Polisen bar bort henne, respektfullt, påpekar hon. Men hon, liksom de andra 

aktivisterna, återvände gång på gång och blev bortburna igen och igen. Till slut 

blev situationen omöjlig att hantera för polisen. 

”De trodde att det skulle ta hand om ett gäng huliganer. Istället mötte de vanligt 

folk, ammande mammor, fiolspelande pensionärer…” säger Lisa Wanneby. 

Landshövdingen vädjade också om att bolaget inte skulle börja avverka innan 

HD lämnat besked. 

På eftermiddagen kom beskedet: Det blir ingen avverkning. Skogsbolaget 

Mellanskog drar sig ur. Maskinerna drogs bort, polisen packade ihop och reste 

hem och lyckliga demonstranter firade segern med en ljusmanifestation dagen 

därpå. 

År 2013 beslutade Högsta Domstolen att återförvisa frågan till Mark- och 

miljödomstolen, vilket innebar att hela saken skulle prövas från början igen. Det 

var en stor seger för motståndet mot kalkstensbrottet. 

Under tiden begärde länsstyrelsen på Gotland att ett Natura 2000-område skulle 

inrättas för den del där kalkstensbrytningen planerades ske. Ett par sådana 

områden finns redan alldeles i närheten. Bollen hamnade därmed hos 

regeringen, som måste ställa sig bakom denna begäran för att den ska gå vidare 



till EU-kommissionen för beslut. Och den 31 augusti 2015 beslutade regeringen 

alltså att göra just detta.  

Region Gotland föreslår också att området ska bli ett vattenskyddsområde, just 

med hänvisning till den känsliga frågan om färskvatten på Gotland. Våren 2016 

var grundvattennivån extremt låg och bevattningsförbud råder. 

Naturvårdsverket har också föreslagit att området ska bli nationalpark. Förutom 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har flera andra myndigheter, som SMHI och 

HAV, havs- och vattenmyndigheten, motsatt sig ett kalkstensbrott. Till det 

kommer en lång rad föreningar som Naturskyddsföreningen, Sveriges Botaniska 

Förening, Greenpeace, Fältbiologerna och Urbergsgruppen. 

På den andra sidan, bland dem som förordar kalkstensbrottet, finns egentligen 

bara en riktigt tung instans, Sveriges Geologiska Undersökningar, som hävdar 

att kalkstensbrytning går att genomföra på ett sätt som inte skadar varken 

dricksvattentäkten eller i stor utsträckning naturen. 

Det som oroar med den sortens bedömningar är ju att om de visar sig vara 

felaktiga är det redan för sent. Bandet går inte att backa. Skadorna på naturen 

går inte att göras ogjorda. 

Argumentet för ett kalkstensbrott är de arbetstillfällen det kan ge. Det sägs 

främja jobb och tillväxt. Men flera professorer och forskare i nationalekonomi 

pekar på att kalkstensbrytning numera inte genererar så många jobb, allt mer 

ersätts av automatiserad teknik, som robotar och smarta program. Det handlar 

om högst 50 jobb enligt deras bedömning, medan turismen på Gotland redan 

sysselsätter 1 000 personer och väntas öka. Forskarna efterlyser en 

genomarbetad samhällsekonomisk analys för att avgöra om denna gruvbrytning 

är förenlig med kraven på hållbar tillväxt.  

Tre ledande vattenexperter, samtliga professorer i hydrologi, varnar också för 

gruvbrytning mitt i tillrinningsområdet för Gotlands viktigaste 

dricksvattenreservoar. Risken för saltvattenintrång är överhängande, säger de.   

”Att ens föreslå kalkstensbrytning i en av de få färskvattentäkterna på en 

vattenfattig kalkstensö som redan har problem med saltinträngning i 

dricksvattnet….det är helt otroligt,” säger Lisa Wanneby. ”Och allt detta för 

kanske ett 80-tal arbetstillfällen under 25 år.  Är det verkligen värt att offra ett 

unikt naturområde för det?” 

Striden om Ojnareskogen är dock inte avslutad. Nordkalk har anmält 

regeringens beslut om ett Natura 2000-område till Högsta 

Förvaltningsdomstolen. Hösten 2016 väntas den komma med ett besked. 

 

Gruvstriden i Kallak/Gallók 

 



Sommaren 2013 hamnade samernas kamp mot gruvdriften i fokus, då människor 

med fysiska blockader protesterade mot planerna på en gruva i Kallak i 

Jokkmokks kommun, Norrbotten. Gruvbolaget, Jokkmokk Iron Mines, är ett 

dotterbolag till brittiska Beowulf Mining. 2013 fick de klartecken av Mark- och 

Miljödomstolen att starta provsprängningar av järnmalm i Kallak. 

Då hade motståndet redan organiserats. Hösten 2010 startade nätverket Inga 

gruvor i Jokkmokk, som idag döpts om till Gruvfritt Jokkmokk. I början av 

sommaren 2013 stoppade aktivister arbetet vid den plats som förbereddes för 

provbrytningen. De blockerade grävskopor och byggde barrikader. Ett 

ställningskrig mellan aktivister och poliser pågick i flera månader, där polis grep 

och förde bort aktivister som sedan tog sig tillbaka till provsprängningsområdet. 

När sprängningarna startade i augusti hällde en aktivist bensin över sig och flera 

klättrade upp i trädtoppar intill området. Några dagar senare tvingades de bort av 

polisen med hjälp av polishundar. Den 24 augusti demonstrerade 400 personer i 

protest mot den planerade gruvan.  

”Ett dagbrott i Kallak innebär att hela byn Björkholmen måste evakueras 

eftersom byn ligger inom skyddszonen för sprängningar i dagbrottet. Hela 

halvön mellan Randijaur och Björkholmen, cirka 20 kvadratkilometer, kommer 

att exploateras av slamdammar, sprängstensdeponier, byggnader, vägar och 

dagbrott. Urskogen öster om det planerade dagbrottet kommer att kalavverkas. 

Skövlingen gör att ingen längre kan jaga och plocka bär eller svamp i området.” 

Det säger Tor L. Tuorda, en av grundarna till nätverket Gruvfritt Jokkmokk. 

”Slamdammen, som är gruvans sopstation med en cocktail av deponerade 

tungmetaller, riskerar läcka och förgifta vatten och fisk nedströms. Förr eller 

senare kommer slamdammens vallar att rämna och en tsunami av giftblandat 

vatten dra med sig alla kraftverksdammar nedströms och dränka stora delar av 

Boden och Luleå. Det kan inträffa sju år efter att gruvan lagts ned, eller 70 eller 

700 år. Att dammen ska hålla är ett ansvar som skjuts över på alla framtida 

generationer. Giftdeponin måste nämligen ligga där den ligger i alla tider för att 

förhindra en katastrof för ekologin och samhällen. Att uppföra en gruvdamm 

som är lika rejält konstruerad som en vattenkraftsdamm är för dyrt för 

gruvbolagen som bara vill lägga ner minst möjliga pengar i 

dammkonstruktioner.” 

”För renskötseln innebär en gruva i Kallak en enorm störning. Dels minskas 

vinterbetet, dels ökar antalet renpåkörningar. För samebyn Jåhkågasska, på vars 

land gruvan planeras, kommer hela byn att snöpas av med exploateringen. 

Renarna kan inte röra sig förbi dagbrott och gigantiska sprängstenshögar utan 

måste bege sig till andra samebyar för att kunna röra sig till och från 

beteslanden, vilket innebär att också fler samebyar blir allvarligt berörda. 



Transportvägarna till gruvan kommer också att sabotera både renbete och 

flyttningsvägar.” 

Men det är inte bara gruvplanerna i Kallak som aktivisterna vill sätta stopp för. 

Det handlar om samtliga gruvprojekt i hela norra Sverige. ”Vi protesterar mot 

hela gruvboomen. Vi behöver inga gruvor, det finns så det räcker här uppe. Vi 

vill att man satsar på återvinning istället, och att man börjar tänka framåt, på 

våra barn och barnbarn som också ska leva här på jorden”, säger Elizabeth 

Johansson, ordförande i Urbergsgruppen Jokkmokk. 

”Allvarligast är ändå att Kallak blir startskottet för många fler gruvor som 

planeras i Jokkmokks kommun”, säger Tor L. Tuorda. ”Industrin skissar på ett 

Jokkmokk Mining Distict med gruvor där man bryter koppar, bly, torium, uran 

osv. Blir Kallak verklighet öppnas Pandoras ask.” 

I oktober 2014 avstyrkte länsstyrelsen i Norrbotten den planerade 

gruvbrytningen i Kallak. Beslutet hamnade nu hos Bergsstaten, men i februari 

2015 hänsköt de frågan till regeringen. Våren 2016 kom ett prejudicerande 

domslut som gäller ansökan om gruvdrift i Norra Kärr vid Vättern. Enligt detta 

domslut måste hänsyn tas till hela exploateringen, vilket anses öka 

möjligheterna att stoppa eventuell gruvdrift också i Kallak. 

 

Mer om samerna 

 

1977 fastslog den svenska riksdagen att samerna är ett ursprungsfolk i Sverige. 

Samerna har en lång historia av förtryck och kamp för sin livsstil, identitet, 

kultur och rättigheter. De har länge förvägrats använda sitt språk, de har 

tvångskristnats och tvångsförflyttats och barn till nomadiserande samer 

tvingades gå i särskilda nomadskolor av låg kvalitet.  

I rasbiologiska strömningar i slutet av 1800-talet beskrevs samerna som 

underlägsna den övriga befolkningen. Därför kunde de inte leva som 

”civiliserade” människor i riktiga hus. Då skulle de bli ”förslappade”. 

När staten på 1930-talet skänkte mark till hugade så kallade kronotorpare som 

ville flytta till Norrland och bruka marken inkluderades inte samerna då de inte 

ansågs duga till att vara jordbrukare. 

 

Renbeteslagen 

 

1928 beslutade riksdagen om renbeteslagen. Den innebar att de samer som inte 

var renskötare inte heller skulle ha några samiska rättigheter. De fick till 

exempel ingen särskild rätt att jaga och fiska i de områden där deras förfäder 

levat. På så sätt drog staten en skarp gräns mellan de samer som lever på 

renskötsel och de som försörjer sig på annat sätt. Av Sveriges cirka 20 000 

samer är ungefär 2 500 medlemmar i någon av landets 51 samebyar, vilka utgör 



såväl geografiska områden som ekonomiska samarbetsformer. För att få utnyttja 

sin renskötselrätt måste man vara medlem i en sameby.  

På 1900-talet har bildandet av nationalparker begränsat samernas möjligheter till 

jakt och fiske. Det moderna Sveriges intrång med storskogsbruk, 

vattenkraftsutbyggnader, gruvor, vägar, järnvägar och så småningom storskalig 

turism har också orsakat problem för renskötseln och samekulturen. Utrymmet 

för deras livsform och deras kultur har krympt även om de också kunnat dra 

nytta av dessa förändringar.  

 

Svenska Samers riksförbund 

1950 bildades SSR, Svenska Samers Riksförbund. Det är en intresseorganisation 

för rennäringen och samiska näringslivs- och samhällsfrågor. Organisationens 

syfte är att tillvarata och främja de svenska samernas intressen med särskild 

hänsyn till renskötseln och dess binäringar. Förbundet arbetar bland annat för ett 

ökat självbestämmande, som innebär att överta förvaltningsuppgifter och avgöra 

resursutnyttjande av land och vatten.  

1993 inrättades Sametinget efter beslut i Sveriges riksdag. Sametinget 

bestämmer direkt över bland annat frågor som gäller den egna kulturen, språket 

och sameskolorna samt fördelar den statliga rovdjursersättningen. Det utses 

genom allmänna val vart fjärde år bland samerna och består av 31 ledamöter. 

Ungefär 7 000 samer i Sverige är inskrivna i Sametingets röstlängd. 

Den svenska regeringen bad 1998 det samiska folket om ursäkt för det förtryck 

som det svenska samhället utövat gentemot samerna. Som exempel nämndes hur 

samer förvägrats att använda sitt språk och de tvångsförflyttningar som skett. 

År 2000 erkändes samiska som ett nationellt minoritetsspråk i Sverige. Samma 

år fick samerna rätt att i några kommuner i Norrbotten använda sitt språk hos 

förvaltningsmyndigheter och domstolar.  

 

Fortsatta markstrider 

 

Men markstriderna fortsätter. År 1990 stämdes fem samebyar av närmare 

sexhundra markägare i Härjedalen, vars mark nyttjas av samebyarna. 

Markägarna hävdade att dagens renskötsel skiljer sig så mycket från äldre tiders 

att urminnes hävd inte kan åberopas. Markägarna vann i två instanser. Både 

tingsrätten och hovrätten fastslog att samebyarna inte har rätt till renbete på 

huvuddelen av nuvarande vinterbetesmarker. Högsta domstolen avslog 

samebyarnas ansökan om prövningstillstånd. ”Härjedalsmålet” har föranlett nya 

stämningar i andra områden där markägare anser att vinterbetesrätten är oklar. 

Samebyar står inför valet att ge upp de rättigheter som de anser sig ha eller 

strida för dem genom högre instanser med risk för konkurs. 

 

Omställningsrörelsen 



Transitions- eller omställningsrörelsen startade i England 2006, i staden Totnes, 

av den engelske läraren Rob Hopkins och hans elever. I Sverige startade 

omställningsrörelsen som en fortsättning på projektet Hållbara bygder, som i sin 

tur drevs av Hela Sverige ska leva, 2007-2009. Rörelsen har idag närmare 200 

grupper i Sverige. 

Omställningsrörelsen menar att vi befinner oss mitt i tre kriser – en ekologisk, 

ekonomisk och energikris. Dessa tre är egentligen symtom på ett och samma sätt 

att se på världen. Rörelsen lyfter fram behovet av att se och förstå att allt hänger 

samman. ”Vi har inte råd att återigen göra det gamla misstaget att försöka lösa 

ett problem i taget och skapa många nya samtidigt”. Rörelsen talar också om att 

bygga upp resiliens, motståndskraft, inom ett stort antal områden (mat, ekonomi, 

energi etc) på olika nivåer, från lokal till nationell. 

Mänsklighetens utmaningar, skriver omställningsrörelsen, ”är inte bara orsakade 

av misstag när det gäller teknologi utan också en direkt följd av vårt sätt att se på 

världen och våra förställningar. Information om tillståndet för vår planet kan 

drabba i form av rädsla och sorg – som kan ligga till grund för tillstånd av 

förnekelse som många människor har fastnat i. Psykologiska modeller kan 

hjälpa oss att förstå vad som verkligen händer och undvika att omedvetna 

processer saboterar en förändring. Exempel: Missbruksmodeller och modeller 

för att förändra beteenden.” 

Rörelsen anser också att vi behöver lära av dem som var med före den billiga 

oljans epok. ”Det är dock viktigt att tydliggöra att vi inte förespråkar att 

samhället skall återgå till det gamla. Men det är uppenbart att det finns mycket i 

det gamla som är viktigt att lära om och som kommer att underlätta och vara 

viktigt för framtiden, som hur man gjorde olika saker, hur olika delar av bygden 

samverkade och hur man lyckades försörja sig själv med mat och andra 

förnödenheter. Att lära om allt detta kan också bidra till att vi kan börja 

återskapa och stärka en känsla för bygden.” 

Exempel på projekt är ”Vindkraftens lokala nytta, delägande & bygdepengar”, 

stöd till byskolor med pedagogiska lösningar som bygger på ny teknik och 

kreativt tänkande, och att gräva för fiber i glesbygd. Omställningsgrupper runt 

om i Sverige arbetar med stadsodling eller att stödja lokala ekologiska 

jordbrukare i andelsjordbruk. Man startar bytespunkter, lånebibliotek för verktyg 

mm, reparations- och cykelverkstäder.  

2013 arrangerades den första europeiska landsbygdsriksdagen, European Rural 

Parliament. 

 

Svensk gruvpolitik 

 

Sedan 1991 har en rad förändringar gjorts i den svenska minerallagstiftningen 

som inneburit att skatten på vinster från mineralbrytning sänkts från 50 procent 

till några enstaka promille. Skattesänkningarna har varit del av en medveten 



strategi för att återigen göra Sverige till en internationell gruvnation av rang. 

Sverige har ett unikt välorganiserat och lättillgängligt register över landets 

mineraltillgångar. SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar, tillhandahåller 

gratis både mineralkartor och provborrkärnor för hugade prospekterare. Sveriges 

regering har också satsat åtskilliga miljarder i form av infrastruktur, bidrag, 

forskning och lagstiftning på att stödja öppnandet av nya gruvor i Sverige. 

Gruvindustrin subventioneras genom att den slipper betala avfallsskatt, trots att 

(eller kanske på grund av att) gruvnäringen orsakar omkring 95 procent av allt 

avfall i Sverige. 

Denna politik har också gett resultat. Vid internationella rankningar av de mest 

investeringsvänliga länderna för gruvföretag dyker Sverige konsekvent upp i 

den absoluta toppen. Idag pågår gruvprospektering på hundratals platser runt om 

i landet och långt gångna planer på att öppna nya gruvor finns på minst tio av 

dem. Flera gruvprojekt har dock stoppats genom folkliga protester. Exempel 

förutom Ojnare och Kallak är Norra Kärr vid Vättern. 

 

Källor: intervju med Martin Hultman, forskare vid Tema Teknik, Linköpings 

universitet, och  

http://www.sweminetechnet.org/om-about.html 

 

Diskussionsfrågor: 

1. Känner du/ni till fler exempel på rörelser i sumak kawsays anda i Sverige? 

2. Vad krävs för att en omställning ska vara möjlig i Sverige? 

3. Hur är det med samernas rättigheter i Sverige? Varför har inte Sverige 

skrivit på FN:konventionen nr 169, om urfolkens rättigheter? 

4. Vad är ett Natura 2000-område? Se 

http://www.naturvardsverket.se/natura2000 

 

Lästips: Norrlandsparadoxen av Arne Müller 

Omställningens tid av Björn Forsberg 

Samer – ett ursprungsfolk i Sverige, Regeringskanliset och Svenska samers 

riksförbund 

 

Se också: www.ojnareskogen.se 

www.naturskyddsforeningen.se/ojnarekampen?gclid=CLrY8aCspcwCFav4cgod

QNoKFA 

https://savethebaltic.wordpress.com/2014/10/21/gruvfritt-jokkmokk/ 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Rattsinformation/Rattsfall/Gruvor/Kallak--folj-arendet---/ 

www.urbergsgruppen.se 

http://www.sweminetechnet.org/om-about.html
http://www.naturvardsverket.se/natura2000
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Film om Kallak  

https://www.youtube.com/watch?v=eIlpbsmoEKQ#t=11 
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I am a Defender of the Rainforest Eriberto Gualinga: 

https://www.youtube.com/watch?v=AEFYnLxKlwY 

Sacha Runa Yachay, Eriberto Gualinga 

https://www.youtube.com/watch?v=4A8wCurWUb4 

Kawsay sacha : https://www.youtube.com/watch?v=LmJjQ6tYp_4 

Los dueños de la selva preocupados: 

https://www.youtube.com/watch?v=GWaub79uRx8 

Keep oil in the ground: https://www.youtube.com/watch?v=_sRDxXWkCnM 

Amazon Watch 
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