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Landspartiet Svenska Samer fördömer attacken av  

Máxima Acuña i Peru 

Vi har nåtts av beskedet att Perus internationellt kända miljökämpe Máxima Acuña och 

hennes partner skadats allvarligt på söndagsmorgonen i en attack. Máxima Acuña har 

tidigare utsatts för hot och attentat samt vittnat om den dagliga rädslan hon och andra 

tvingas leva under då de kämpar för rätten till mark och vatten. Utländska gruvföretag 

verksamma i Peru hyr ofta polis som säkerhetsvakter, medan den peruanska regeringen 

ofta distribuerar polis, militär och underrättelsepersonal på uppdrag av gruvdrift, gas- 

och oljebolag, för att krossa oliktänkande och lokalt motstånd.  

”Landspartiet Svenska Samer fördömer denna allvarliga attack mot Máxima Acuña och 

hennes familj. Vi uppmanar Sveriges regering att agera och göra allt de kan för att 

förhindra att situationen förvärras ytterligare. Vi är djupt oroade då vi vet att tidigare i 

år mördades Berta Cáceres i Honduras som kämpade mot vattenkraftsdämning”, säger 

Marie Persson, vice ordförande i Landspartiet Svenska Samer. 

Det är med stor oro vi ser ett eskalerande våld mot de som kämpar för vatten, marker, 

matförsörjning, hälsa samt kulturlandskap. Ofta är det kvinnor som står i frontlinjen. 

Både Máxima Acuña och Berta Cáceres har tidigare fått Goldman Sachs miljöpris för sin 

kamp. Globalt ser vi ökande attentat mot miljöaktivister och urfolk. I juni i år kom 

Global Witness rapport som bekräftar detta. Förra året dödades i genomsnitt tre 

miljöaktivister per vecka. Det var det blodigaste året som Global Witness dokumenterat. 

Miljön har blivit ett nytt slagfält för mänskliga rättigheter. Gruvprojekt toppar listan 

över konflikter som utmynnar i dödsfall, men även boskapsuppfödning, 

vattenkraftsdammar, storskaliga jordbruksplantager, oljeindustri och skogsavverkning 

resulterar i förlorade människoliv. Vi vet att exploateringar, även vindkraftsprojekt, 

resulterar i skövlade livsmiljöer och kulturlandskap. 

Enligt Global Witness rapport finns ett stort mörkertal och urfolk lever allra farligast. 

Hela 40 procent av dödsfallen 2015 omfattade urfolk. En pådrivande orsak bakom våldet 

är att regeringar och företag inte erkänner urfolks rättigheter, menar Global Witness. 

”Urfolk hamnar i konflikt med företag, ofta uppbackade av staten, som vill exploatera 

deras förfäders mark utan deras medgivande” står det i rapporten. 



Landspartiet Svenska Samer vill uttrycka vår djupaste solidaritet med alla urfolk som 

kämpar världen över för att få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda – de som 

kämpar för sina livsmiljöer och rätten till sin identitet, hälsa, sina marker, mat- och 

vattenförsörjning, sina barns framtid och mot exploateringar och kolonialism. 

Landspartiet Svenska Samer sänder även vårt stöd till våra systrar och bröder som 

kämpar i North Dakota mot byggandet av Dakota Access pipeline (DAPL). Där oroas vi 

såväl av projektets konsekvenser för det urfolk som drabbas, samt för att våld sätts in 

mot fredliga manifestationer som leds av kvinnliga människorättsförsvarare som har 

sina barn med sig. Vi uppmanar att pågående projekt stoppas och att urfolks talan 

hörsammas. 
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