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VERKSAMHETSRAPPORT 2016                      
 

AMAZON WATCH SVERIGE  
 
Amazon Watch Sverige arbetar främst för att generera finansiellt stöd för de 
viktiga projekt vår moderorganisation Amazon Watch bedriver i Amazonas. 
De pengar du skänker har under 2016 finansierat det som du kan läsa om i 
detta dokument. 
 
Vi kommer så småningom själva arbeta med opinionsbildning och egna 
projekt i Amazonas. Vi är relativt nystartade i Sverige och växer så det 
knakar. Det är tack vare dig och alla andra givare som gör detta möjligt.  
 
Vi planerar att göra ett stort avtryck i Sverige för här finns det både 
ekonomiska resurser samt ett miljötänk som ligger i linje med det vi vill 
åstadkomma i Amazonas regnskog. 
 
Det är den västerländska världen som skapat problemet, och urfolken 
behöver oss nu. Vi måste vara deras allierade i kampen mot de gigantiska 
internationella företag som enbart är ute efter vinst utan någon som helst 
tanke till de miljömässiga och kulturella konsekvenserna deras handlingar har.  
 
Ett stort tack för ditt fortsatta stöd. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 

 
 
Jasmin Gökboga 
Styrelseordförande 
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Översikt av Sacred Headwaters-kampanjen 2016 
 
Målet med Amazon Watch Sacred Headwaters kampanj 2016 var att arbeta 
med våra partners i ecuadorianska och peruanska Amazonas, och med våra 
allierade internationellt, för att skydda regnskogens ekosystem och avancera 
ursprungsbefolkningens rättighet att hantera sina territorier i enlighet med 
traditionell praxis.  
 
I Amazonas ekosystem, med fler än 400 olika ursprungsbefolkningar, finns 
även en av världens högsta biologiska mångfald och en enorm endemism 
(när en art enbart finns på en plats). Hoten från industriell utvinning är 
kolossala, kroniska och ständigt ökande. Det finns mycket att göra! 
  

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

2. Avancera ursprungsbefolkningens rättsliga befogenhet att hantera 
deras förfäders territorier i linje med principer om hållbarhet och 
internationella människorättsnormer.  

 
3. Redovisa rena energilösningar på både lokal och internationell nivå, 

samt öka kapaciteten och synligheten för urfolkssamhällena på plats. 
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Segrar, framsteg och viktiga aktiviteter 
 
Under 2016 avancerade vi våra mål enligt följande: 
 

•  Stärka ursprungsbefolkningarnas kapacitet inom Napo-Marañon 
vattendelningsområde (gränsen mellan två avrinningsområden). 
 

•  Finansiellt stöd till Perus Achuar-folk för att avancera sin historiska 
begäran om erkännandet av deras kollektiva territorier. 

 
•  Förse logistiskt och finansiellt stöd till inhemska kvinnor i Ecuador för 

en stor sammanslutning och marsch på internationella kvinnodagen. 
Mer än 500 kvinnor från sju olika urfolksnationaliteter samlades i Puyo, 
Ecuador för att kräva återkallandet av oljeborrningsplaner på deras 
territorier och ett ökat juridisk skydd för deras individuella mänskliga 
och kollektiva rättigheter. 

 

 
 

•  Gett logistiskt och finansiellt stöd till Kichwa-folket i Sarayaku för deras 
rättsliga anspråk mot den ecuadorianska regeringen vid OAS 
(Organization of American States) domstolen i San Jose, Costa Rica i 
november. Ecuador har inte följt IAHRCs (The Inter-American 
Commission on Human Rights) utslag på tidigare olagliga 
oljeborrningar och bedriver nu nya utvinningar som bryter mot det 
beslutet. 

 
•  Katalysera internationella påtryckningar för den peruanska regeringen 

att städa upp sitt oljespill genom en brådskande kampanj som 
resulterade i över 14000 mejl som skickades till premiärministern. 
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•  Vi arbetade med Leonardo DiCaprio att engagera hans 35 miljoner 
sociala medier anhängare. Detta genererade omfattande 
mediebevakningar i peruanska media och tvingade regeringen att 
svara. 

 
•  Övervaka oljeutvecklingen i peruanska Amazonas, som fortsätter på 

grund av låga oljepriser. Block 64, en mycket stor oljekoncession i 
Achuar territorium, återupplivades i december och kommer att vara en 
prioriterad utmaning under 2017. 

 
•  Stödja Sarayaku och Sapara folkens beslutsfattare och skapa 

medieengagemang i motstånd mot oljeborrningsexpansionerna i deras 
territorier. 

 
•  Stödja Shuaren folkets kamp att hålla den ecuadorianska regeringen 

och ett kinesiskt gruvbolag ansvarigt för kränkningar av territoriella och 
mänskliga rättigheter. 

 

 
 

•  Samarbete med Empowered By Light för att utveckla soldrivna 
samhällen och kommunikationssystem för våra urfolkspartner. Vi 
kommer att installera soldrivna mikronät och kommunikationssystem i 
två Sapara samhällen i Ecuador i början av 2017. Vi utvärderar 
potentiella solprojekt med peruanska partners för sommar/höst 2017. 
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Genererad synlighet 
 
Förutom att generera betydande mediebevakning stödjer vi 
ursprungsbefolkningarnas kommunikation med media, beslutsfattare och den 
globala allmänheten. Vi hjälper till att skapa internationell exponering för 
deras kamp att skydda sina hem i regnskogen och deras territoriella 
rättigheter.  
 
Genom hjälp med översättning, utbildning, verktyg, online-plattformar, 
ekonomiskt stöd och våra egna media resurser så kunde urfolken dela med 
sig av sina berättelser globalt.  
 
Amazon Watch ökade internationellt sin online-verksamhet till mer än 163 000 
Facebook-följare, 50 000 Twitter-följare, 41 000 Instagram-anhängare samt 
en e-postlista med över 200 000 namn. 
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Utmaningar 
 
Kapacitet - som de flesta ideella organisationer behöver vi mer resurser för 
att uppnå våra ambitiösa, men nödvändiga, mål. Vår budget är en bråkdel av 
många andra organisationer och lågkonjunkturen i USA, där huvudkontoret 
är, har gjort finansiering ännu snävare. Att säkra finansiellt stöd för vårt arbete 
i Peru och Brasilien har varit särskilt utmanande. Det är därför vi är extra 
exalterade att ha startat upp en svensk avdelning med syfte att samla in så 
mycket pengar som möjligt till vårt viktiga arbete.  
 
Som en av de få organisationer som fokuserar både på människor och miljö 
direkt och indirekt hoppas vi kunna sätta vår stämpel i Sverige och generera 
enorma resurser för att rädda regnskogen och de folk som lever där.  
 
 
Kriminalisering av urfolkssamhällen vid fronten – samtidigt som ett 
internationellt erkännande växer för regnskogen och ursprungs-
befolkningarnas betydelse att hejda klimatförändringarna, så ökar 
ansträngningarna inom industrin för fossila bränslen i den mån det är möjligt. 
Beslutsfattarna i utvecklingsländerna är alla alltför ofta villiga medbrottslingar 
till dessa företag. Ursprungsbefolkningar vid fronten, där utvinningen sker, 
drabbas alltmer av våld och en urholkning av deras mänskliga rättigheter när 
de opponerar sig. I december visade ett Shuar samhälle motstånd mot en 
olaglig kinesisk koppargruva. Som följd av detta möttes det av våld från polis 
och militär och kastade ut från deras boende för att de var i vägen för det 
kinesiska företagets utvinning.  
 
Den ecuadorianska regeringen försöker för närvarande att stänga ner vår 
partnerorganisation Accion Ecologica. Med andra ord förutom att försöka 
rädda sina förfäders territorier, måste ursprungsbefolkningarna vid fronten 
också utstå direkta angrepp på både individuella ledare och deras 
grundläggande mänskliga rättigheter. Vi har ökat vårt fokus på dessa överfall, 
bland annat genom att assistera ett historiskt kvinnotåg för att samla och 
skapa en Akut Mänskliga Rättigheters Fond för att möjliggöra snabba insatser 
och stöd för grupper och individer under hot. 
 
 
Insikt - världens ledare erkänner allt mer att vi måste minska våra globala 
växthusgasutsläpp för att undvika katastrofala klimatförändringar, och 
forskningen visar att Amazonas öde kommer att spela en avgörande roll i 
resultatet. Sjukt nog leder ett ökande av denna förståelse till mer utvinning 
och förtryck av urfolkens röster i spetsen av denna kamp för skogens 
överlevnad. Detta bevisar vikten av att vårt arbete skall fungera som en 
internationell megafon för urfolkens kollektiva situation och de visionära 
lösningar de föreslår och förkroppsligar. Vi accepterar detta privilegium och 
ansvar med allvar och ödmjukhet. 
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2017 strategier och prioriteringar 
 
Ett flertal studier bekräftar att utvidga rättsliga regnskogsrättigheter för 
ursprungsbefolkningarna är den mest framgångsrika metoden för att 
upprätthålla eller förbättra regnskogens koldioxidlagring och sänka utsläppen 
och skogsskövlingen. Lösningar som förespråkats av 
ursprungsbefolkningarna inkluderar:  
 

1. Säkring av kollektiv äganderätt till deras förfäders territorier.  
2. främja "livsplaner" för hållbar ekonomisk utveckling i harmoni med 

naturen;  
3. hålla fossila bränslen i marken. och  
4. att främja ren förnybar energialternativ till fossila bränslen och stora 

dammar.  
 
Värt att tänka på är att ursprungsbefolkningen omfattar endast 4 % av 
världens befolkning, men deras territorier innehåller 80 % av världens 
återstående biologisk mångfald. 
 
Därför har vi ökat vårt fokus på att vidareutveckla ursprungsbefolkningarnas 
rättigheter som ett sätt att både skydda Amazonas och minska klimat-
förändringarna. Detta strategiska engagemang i västra Amazonas ger ökad 
extern synlighet och intern kapacitet för regnskogen och de förslag från 
Sarayaku, Sapara, Achuaren och U'wa folken och för de inhemska kvinnornas 
röster som sluts samman över territorier och nationer.  
 
Amazon Watch fungerar som en bro för dessa avgörande röster och rörelser 
genom att förstärka deras effekter genom att tillhandahålla strategiskt, 
kommunikativt, och logistiskt stöd samt finansiering genom bidragsprogram.  
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Följande mål är utformade för att åstadkomma det önskade resultatet av ett 
intakt ekosystem i Amazonas under rättslig tillsyn av ursprungsbefolkningar: 
  
 

1. Främja ursprungsbefolkningarnas rättigheter och territorier. 
a. Stärka kapaciteten hos ursprungsbefolkningar i 

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

b. Dokumentera och utmana kränkningar av urfolkens territoriella 
och mänskliga rättigheter i hela Amazonas. 

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

 
 

2. Stoppa utbyggnaden av handelsvarudriven utveckling i Amazonas 
viktiga vattendelningsområden. 

a. Utmana nya oljeprojekt från anbud till produktion, engagera 
beslutsfattare och ingripa under strategiska faser såsom 
samråd, kontrakt signering och utvärderingar. 

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

 
 

3. Stödja hållbara alternativ till industriella och fossila bränslen 
projekt. 

a. Driva förslag av ursprungsbefolkningarna att hålla fossila 
bränslen i marken och bevara miljöer där de bor och den 
biologiska mångfalden, inklusive kollektivt ägande av mark. 

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

c. Öka kommunikationen och alternativ energi för våra partners i 
Amazonas genom att arbeta med organisationer och allierade till 
urfolken för att installera soldrivna radio- och mikronät, samt 
hålla kommunikationsutbildningar. 
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Tack vare dig och alla våra givare  kan vi fortsätta 
vårt viktiga arbete att skydda och bevara regnskogen och de människor som 
lever där.  
 
En regnskog som mår bra är en av jordens bästa försvar mot 
klimatförändringar.  
 
För mer information besök gärna vår hemsida: www.amazonwatch.se 
 
Gilla oss på Facebook: www.facebook.com/amazonwatchsverige 
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