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SwedWatch är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, vars uppgift är att gran-
ska svenska företags handel med och verksamhet i utvecklingsländer. Målet är att detta ska bidra 
till att minska sociala och miljömässiga missförhållanden. SwedWatch har fem medlemsorganisa-
tioner; Lutherhjälpen/Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen, Fair Trade Center, UBV/Latinamerika 
och Miljöförbundet Jordens Vänner. www.swedwatch.org.

UBV/Latinamerika är en solidaritetsförening, som arbetar för en demokratisk och hållbar utveck-
ling samt en rättvis fördelning av världens resurser. UBV prioriterar arbetet med ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter samt demokrati. Våra samarbetspartners i Latinamerika är 
ursprungsfolk, bonde- och lantarbetarorganisationer samt ungdomsorganisationer. I Sverige 
arbetar UBV med opinionsbildning och med information genom tidskriften Latinamerika, skrifter, 
hemsidan samt föreläsningar.

Svenska kyrkan är del av världens största nätverk, den världsvida kyrkan. Där pågår ett brett sam-
arbete. Det gäller inte minst jordbruksutveckling, hiv och aids, rättvis handel, katastrofhjälp, för-
soning och dialog, mikrokrediter, mänskliga rättigheter och kvinnligt ledarskap. Svenska kyrkans 
internationella arbete vill bidra till en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

FIAN (Food First Information & Action Network) är en internationell människorättsorganisation 
som arbetar för rätten att försörja sig. FIAN är en medlemsbaserad, politiskt och religiöst obunden 
organisation med rådgivande status till FN. I arbetet utgår FIAN ifrån rätten till mat, en rättighet 
som finns inskriven i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt i konventionen 
om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Vi samlar in och sprider infomration om 
faktiska förhållanden om mänskliga rättigheter genom blixtaktioner, fallarbeten och internatio-
nella kampanjer. FIAN Sverige är en del av FIAN International som har medlemmar i över 60 länder 
i Afrika, Asien, Amerika och Europa.

Författare: SwedWatch
September, �007
Webbplats: www.swedwatch.org 
 
Denna skrift har publicerats med ekonomiskt stöd från Sida, som dock ej medverkat vid utform-
ningen och ej heller tar ställning till skriftens innehåll.



SwedWatch – Utveckling på vems villkor? �

Innehåll

Förord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Bakgrund: Oljeproblematiken i Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Skanskas verksamhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Ursprungsfolkens situation i de berörda blocken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Hälsosituationen för de boende i oljeområdet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Texacoprocessen – en rättslig prövning av oljebolagens ansvar . . . . . . . . .39

Situationen i de block där Skanska är eller har varit verksamt . . . . . . . . . .46

Skanskas etiska ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

Den framtida oljepolitiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Slutsatser och rekommendationer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Appendix: Skillnad mellan mål och verklighet  
i de sociala handlingsplanerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83

Referenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Skanskas officiella svar på Swedwatch’s rapport  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92



� SwedWatch – Utveckling på vems villkor?

Förord

Oljans miljöpåverkan förknippas oftast med de klimatförändringar och förore-
ningar som uppstår när oljan används. De sociala och ekonomiska konsekven-
serna av oljeutvinningen uppmärksammas inte lika mycket, kanske för att de i 
regel berör någon annan än oss själva, någon annanstans.

Denna rapport visar att när olja utvinns i Amazonas i Ecuador drabbas miljön 
och ursprungsfolken hårt. Rapporten vittnar om upprörande förhållanden, inte 
minst vad gäller de hälsoproblem som omfattande oljeläckage ger upphov till, 
och den nedsättande behandling som lokalbefolkningen ofta utsätts för. Många 
människor som normalt försörjer sig som samlare och jägare i regnskogen har 
idag blivit helt beroende av allmosor från bolagen för sin överlevnad. Deras 
mänskliga rättigheter hotas när deras traditionella livsstil och försörjning under-
grävs och dricksvattnet förorenas. 

Mycket talar för att oljeutvinningen bryter mot den nationella miljölagstift-
ningen och att den leder till kränkningar av de mänskliga rättigheterna och brott 
mot ILO:s konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter, vilken är införlivad i 
Ecuadors nationella lagstiftning. Hela oljeutvinningsproblematiken ställer också 
viktiga frågor om vilket pris en befolkningsminoritet ska behöva betala för att ett 
land som helhet ska få stora exportintäkter.

Skanska är verksamt i oljeutvinningen genom att bland annat bygga oljeled-
ningar och borra oljebrunnar, men också genom att utföra tekniskt underhåll och 
bedriva operativ verksamhet. I samtliga fall är Skanska underleverantör till de 
oljebolag som har koncession på oljeutvinningen. Det är därmed inte Skanska, 
utan företagets kunder, som är huvudansvariga för de problem som rapporten 
beskriver. Men Skanska är en viktig leverantör som finns på plats och deltar i 
oljeutvinningen. Skanska har högt ställda ambitioner på miljöområdet och säger 
i sin etiska uppförandekod att ”vi deltar inte i verksamhet som innebär oaccepta-
bla miljömässiga och sociala risker”.

Hur stämmer Skanskas engagemang i oljeutvinningen i Ecuador överens med 
ambitionerna i företagets etiska kod? Vår förhoppning är att denna rapport ska 
bidra till att fördjupa diskussionen om företagens ansvar. Vilket ansvar bör ett 
företag ta för vad deras kunder gör? I vilken mån kan företag ta ansvar för helhe-
ten i det sammanhang de är delaktiga i?
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Rapporten uppmärksammar också att stater har det yttersta ansvaret för att 
upprätthålla mänskliga rättigheter. Vilket ansvar har i det här fallet den ecuado-
rianska respektive svenska staten för att skydda invånarna från de kränkningar 
av mänskliga rättigheter som oljeutvinningen kan medföra?

Vår förhoppning är också att rapporten ska bidra till att effekterna av oljeut-
vinningen i Amazonas uppmärksammas mer och ytterst att situationen för de 
berörda ursprungsfolken förbättras.

Arbetet med rapporten har pågått sedan 2006. Vi har lagt ned stor kraft på att 
hitta tillförlitliga belägg för de uppgifter vi för fram. Detta har inte varit lätt, 
bland annat därför att möjligheterna att resa i de berörda områdena är starkt 
begränsade. Rapporten ger en övergripande bild, utifrån en rad konkreta nedslag 
baserade på vittnesmål från ursprungsfolk, lokala organisationer och hälsovårds-
personal. I vår dialog med Skanska har företaget varit mycket tillmötesgående 
och lagt ner stor möda på att kommentera utkast till rapporten och korrigera 
sakfel. Detta är vi tacksamma för.

Erik Lysén
Chef för policyenheten
Internationella avdelningen, Svenska kyrkan

Carmen Blanco Valer
Ordförande
UBV/Latinamerika

Lena Klevenås
Ordförande
FIAN (FoodFirst Information and Action Network)
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Sammanfattning

Oljeinkomster är Ecuadors viktigaste inkomstkälla och står för ungefär hälften 
av statens budget. Det är troligt att oljeutvinningen kommer att öka i framtiden, 
eftersom landet har stora oljereserver som hittills inte har blivit fullt utnyttjade. 
Oljan finns framför allt i den del av landet som ligger i regnskogen Amazonas. 
Oljan är också en inkomstkälla som ger upphov till många problem, främst bero-
ende på att den har svåra biverkningar för den del av landets ursprungsfolk som 
lever i de områden där oljeutvinningen sker. 

Ecuadorianska Amazonas, el Oriente, är uppdelat i sex provinser och här lever 
åtta olika ursprungsfolk: shuar, achuar, kichwa, cofán, huaroani, zhiwiar, zapara 
och siona-secoya.

De största problem som oljeutvinningen riskerar att skapa är utan tvekan de 
svåra konsekvenserna på miljön och ursprungsfolken.  Det värsta exemplet på 
sådana följdverkningar kommer från det område i Amazonas där oljebolaget 
Texaco verkade under två decennier. Sedan 1994 driver också de drabbade en 
utdragen juridisk process mot Texaco/Chevron.

I dagsläget är 16 oljebolag verksamma i den ecuadorianska Amazonasregionen. 
Skanska utför för närvarande olika typer av uppdrag åt två av dessa.

Enligt organisationen AmazonWatch sker det varje år oljeutsläpp uppemot 
32 000 fat i Amazonasregionens flodsystem, men de sammanlagda utsläppen är 
troligtvis avsevärt större än de man känner till. Detta beror på att många läckage 
är underjordiska och därför närmast omöjliga att mäta.

Ursprungsfolken i de områden där oljeutvinningen äger rum, bland annat där 
Skanska är eller har varit aktivt, har drabbats hårt av oljebolagens framfart. 
Utsläppen rinner ned i vattendragen och dödar fisk som de lever av, bytesdjur 
skräms längre in i djungeln, nybyggare utnyttjar vägarna in i Amazonas och 
börjar konkurrera med ursprungsfolken om naturens resurser och arbetsmöjlig-
heter, människor blir beroende av oljebolagen och överger sin traditionella livs-
stil och oljeutsläppen riskerar att öka förekomsten av många olika sjukdomar.

Allt detta innebär att ursprungsfolkens traditionella försörjningssätt och kultu-
rer sakta bryts ned. I de projekt där Skanska ingår har de ledande oljebolagen 
lagt upp så kallade sociala handlingsplaner och haft informationsmöten för 
ursprungsfolken i syfte att berätta för dem om oljeutvinningen och höra deras 
åsikter. Men på dessa möten har oljeutvinningens konkreta negativa biverk-
ningar inte presenterats. Ursprungsfolken har inte heller tillräcklig kunskap 
eller de sociala kontaktnät som krävs för att kunna förstå vidden av utvinningen. 
Dessutom befinner de sig i ett ekonomiskt och socialt underläge som gör det 
svårt för dem att försvara sina intressen politiskt och juridiskt. 
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Ursprungsfolkens lagenliga rättigheter
Ecuador har ratificerat International Labour Organizations (ILO) konvention 
169, som ger ursprungsfolk rätt till självbestämmande. Konvention 169 slår 
fast att ursprungsfolken ska tillfrågas vid beslut som påverkar dem, främst vid 
beslut rörande utvinning av naturresurser. I artikel 6 i konvention 169 står det 
att ”de människor som berörs ska ha rätt att själva besluta hur de ställer sig till 
utvecklingsprojekt, eftersom dessa påverkar deras liv, institutioner och allmänna 
hälsa”. Artikel 15 i samma konvention specificerar att på de platser där staten 
bibehåller kontrollen över resurser som återfinns under markytan så måste de 
berörda regeringarna rådfråga befolkningen inom de områden som påverkas hur 
dessa ställer sig till förändringarna.

Både Ecuador och Sverige har dessutom ratificerat FN:s konvention om männis-
kors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som tillerkänner invånarna 
i respektive land rätten till mat, hälsa, bostad, arbete, utbildning och kultur. När 
det gäller rätten till mat och försörjning får staten till exempel inte vidta åtgär-
der som leder till att individer eller grupper inte längre har möjlighet att försörja 
sig. Sådana åtgärder kan bland annat utgöras av dammbyggen, och mineral- och 
oljeutvinning då de berörda människorna inte fått skälig kompensation. Konven-
tionen innebär i praktiken att stater måste säkerställa att enskilda individer eller 
företag inte kränker människors rättigheter.

Det är dock tveksamt om både den ecuadorianska staten och de bolag som verkar 
i de oljeproducerande områdena följer ILO:s konvention 169 i praktiken. Bolagen 
kan inte heller slå ifrån sig och säga att detta enbart är statens ansvar. Ju mer 
den ecuadorianska staten förlitar sig på oljeinkomster för landets ekonomiska 
utveckling desto mer beroende blir den av utländska olje- och byggföretag. Det 
är dessa som har det kapital och det tekniska kunnande som krävs för att utvinna 
oljan. Det innebär också att dessa har stark reell makt i de områden i djungeln 
där oljan utvinns.

Dessutom finns det skäl att ifrågasätta om Ecuador i verkligheten garanterar 
ursprungsfolkens rätt till försörjning och hälsa i de oljeblock där Skanska är verk-
samt, i enlighet med FN:s konvention om människors ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter.

Skanskas verksamhet
Skanska har verkat i Ecuador sedan år 2003. Företaget hävdar att man utför alla 
former av bygg- och underhållsverksamhet i samband med olje- och gasutvin-
ning, förutom att utvinna och transportera olja och gas. 

Skanskas huvudkunder i Ecuador är för närvarande oljebolagen Petrobras och 
Tecpecuador. Tidigare arbetade Skanska även åt Repsol-YPF och SIPEC. Störst 
är Skanskas samarbeten med de två förstnämnda bolagen.

I Ecuador har Petrobras varit verksamt i Block 31, som delvis ligger inom natio-
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nalparken Yasuni. Där utförde Skanska anläggningsarbeten åt Petrobras. Pro-
tester från miljö- och ursprungsfolksorganisationer tvingade dock Petrobras att 
lämna området 2005 i avvaktan på att miljökonsekvensbeskrivningen skulle 
godkännas. Detta godkännande kom på hösten 2007. Sedan hösten 2005 är Pet-
robras i stället verksamt i Block 18, där samarbetet med Skanska fortsätter.

Repsol-YPF är ett spanskargentinskt olje- och gasföretag som verkar i 29 olika 
länder. Störst är bolagets verksamhet i Spanien och Argentina, men Repsol-YPF 
är också bland de ledande bolagen i länder som Ecuador och Peru.

Repsol är en affärspartner till PlusPetrol, det bolag som tog initiativet till det 
stora och kontroversiella gasledningsbygget Camisea i Peru, där Skanska kon-
trakterades för att hjälpa till med att utvinna och transportera gasen. Kritiken 
mot detta projekt har varit omfattande. Miljö- och ursprungsfolksorganisatio-
ner anser att bygget bröt mot ursprungsfolkens civila och kollektiva rättigheter 
och att det ledde till negativ påverkan på flera naturreservat och heliga platser. 
Ursprungsfolk som lever i frivillig isolering från omvärlden anses också ha tagit 
skada av bygget.

Skanska verkar för närvarande i Block 18 och oljefältet Campo Bermejo. Skanska 
påbörjade sin verksamhet i Ecuadors oljesektor i Block 18, i mars 2003. Sedan 
dess har uppdragen blivit fler. För närvarande sköter företaget anläggningsarbe-
ten, operativ verksamhet och tekniskt underhåll i fyra områden. Skanska fung-
erar som underleverantör i samtliga block där de är närvarande. Det är de stora 
oljebolagen med utvinningsrättigheterna i de olika blocken som kontrakterar 
Skanska för att sköta vissa delar av verksamheten.

Situationen i de block där Skanska är eller  
har varit verksamt

Block 16
Block 16 ligger mitt i ursprungsfolket huaoranis territorium och utgör också en 
del av nationalparken Yasuní i östra Ecuador, nära gränsen till Peru. Både parken 
och huaoranis mark är sedan 1989 klassade som biosfärområden av  
FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommu-
nikation/media (UNESCO). Enligt regionala myndigheter, ursprungsfolks- och 
miljöorganisationer är Block 16 det svåraste oljeblocket att få insyn i. Block 16 är 
en militariserad zon bevakad av inte bara ecuadoriansk militär, utan också av det 
spanskargentinska oljebolaget Repsol-YPF:s säkerhetsvakter.

Huaoranifolket levde traditionellt av jakt, men har med tiden blivit allt mer bero-
ende av oljebolagen. Oljeexploateringen har också inneburit att huaoranifolket 
decimerats kraftigt. Man räknar med att det bara finns ett par tusen huaoranis 
kvar. I Block 16 finns det tre byar med huaoranis, med sammanlagt omkring 150 
invånare.
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Skanska hävdar att företagets verksamhet i detta Block upphörde 2004. Blocket 
är svårtillgängligt och tungt militariserat vilket kraftigt begränsar rörligheten för 
besökare. Det spanskargentinska oljebolaget Repsol-YPF kontrakterade bland 
annat Skanska för att bygga två vattenpumpar i anslutning till oljeutvinningen.

Block 18
I Block 18 sköter Skanska bland annat underhållet av vissa oljeplattformar i det 
brasilianska bolaget Petrobras regi.

Petrobras har byggt en CPF och en EPF-station i byarna Campo Palo Azul och 
Campo Pata. En CPF-station är den anläggning där oljan separeras från den 
giftiga gasen och det giftiga vattnet som uppstår vid utvinningen. Det är främst 
kring dessa två anläggningar som motståndet kring Petrobras verksamhet i 
blocket har kretsat. Block 18 är precis som Block 16 militariserat och rätten att 
röra sig fritt inom området är begränsad.

Kritiken mot CPF och EPF-stationerna går ut på att gaserna och det förorenade 
vattnet som här separeras från varandra orsakar stora miljöproblem. Gasen, som 
förbränns dygnet runt bildar ofta surt regn som för med sig skador på flora och 
fauna. Invånarna i området vittnar om hur deras skördar har blivit sämre och 
att det inte längre finns lika många bytesdjur att jaga. Lokalbefolkningen klagar 
också på att tankbilarna som passerar byarna läcker ut oljeuppblandat vatten 
utefter vägarna och i dikesgrenarna.

En stor del av de miljöproblem som finns i Block 18 har sitt ursprung i den 
verksamhet som bedrevs här innan Petrobras och Skanska kom till blocket, men 
brister i hanteringen äger fortfarande rum. Flera av invånarna berättar att det 
fortfarande förekommer dumpning av oljespill och restprodukter i vattendrag. 
Tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas inte heller med den tungmetallrika och 
giftiga lera som grävs upp i samband med oljeborrningarna.

Länsstyrelsen (Consejo Provinicial) i provinsen Coca, där Block 18 ligger, har 
noterat problemen. Miljöchefen Agosto Cordova har tagit del av de analyser av 
vattendragen kring plattformarna som Skanska och Petrobras har tillverkat. 
Oljeresterna i vattenproverna är tydliga. År 2005 gjorde han själv en anmälan om 
att Petrobras släppt ut giftigt vatten i Cocafloden, som förser staden Coca med 
dricksvatten. Han har också märkt att människors hälsa har försämrats och att 
tamdjuren har drabbats, vilket får konsekvenser för invånarnas försörjningsmöj-
ligheter.

Invånarna i flera byar i Block 18 (både kichwafolk och mestiser�) berättar att de 
är trötta på alla brutna löften från bolagens sida. De har varit tydliga med att de 

1 Kichwa betecknas ofta quichua av andra folkgrupper. Själva betecknar de sig dock kichwas 

och därför har vi valt denna term i den här rapporten. Mestiser kallas de som härstammar 

från både ursprungsfolk och de spanska kolonisatörerna. De identifierar sig inte själva som 

ursprungsfolk. 
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vill ha en dialog direkt med oljebolagen, men de har oftast ignorerats eller hänvi-
sats till underleverantörerna, däribland Skanska.�

Block 31
Granne med Block 16 i Yasuní nationalpark ligger Block 31, som till 70 procent 
består av den norra delen av Yasuníparken där olja får utvinnas. 

Brasilianska Petrobras, tillsammans med japanska Teikoku, står för utvinningen 
av oljan. I samband med att Petrobras 2005 tog över kontraktet för oljeuvin-
ningen i Block 31 anlitades Skanska för att bygga en pir vid Napofloden, en biflod 
till Amazonas, för att förenkla transporterna till och från oljeplattformarna. 
Senare samma år stoppades Petrobras verksamhet sedan nationella och inter-
nationella påtryckningar ledde till att bolaget tvingades göra en ny miljökon-
sekvensanalys för att få fortsätta med oljeutvinningen.� Bland annat kritiserades 
konstruktionen av en CPF-station liknande de som fanns i Block 18.

Trots att byggnationen av piren inte var särskilt omfattande var kritiken mot 
Skanska hård. Invånarna i byarna Sani Isla och Chiru Isla hävdade att det före-
kommit stora föroreningar. Bland annat hade företaget släppt ut diesel och annat 
giftigt avfall i vattendragen kring byggarbetsplatsen. Alla dessa vattendrag rinner 
ut i Napofloden och sedan vidare till Amazonasfloden. Miljöorganisationen 
Acción Ecológica, som inspekterade byggarbetsplatsen i mars 2005, bestyrkte att 
föroreningarna ägt rum och konstaterade även att företaget dumpat sina latriner 
i närheten.

Huaoranifolket, som berörs av oljeexploateringen i blocken 16 och 31, består av 
ungefär 2 000 individer som fram till 1950-talet var okända för omvärlden. Dessa 
har drabbats hårt av tidigare oljeutvinningar och många har dött av sjukdomar 
och alkoholism eller i sammanstötningar med militär och oljebolagens anställda.

I samband med tvångsförflyttningen på 1960-talet bröt sig två stammar, tagaeri 
och taromenane, ut ur huaoranistammen. De lever numera i självvald isolering i 
de skyddade delarna av Yasuníparken, strax söder om Block 31. De två folkslagen 
har trots sina försök att isolera sig från omvärlden fått lida hårt av exploateringen 
av olja, gas och virke i Yasuní. Några säkra uppgifter finns inte, men av tagae-
rifolket anses det bara finnas 20-30 personer kvar. Taromenanefolket utgörs 
uppskattningsvis av mellan 150 och 300 individer. 

Alla dessa folkslag har i grunden samma upplevelser av mötet med oljebolagen 
och andra grupper som trängt in på deras territorier. Från att ha levt relativt 

2 Skanska hävdar att företagen ofta får skäll av lokalbefolkningen på grund av att den skyller 

statens tillkortakommande på företagen. Skriftlig kommentar från Skanska 2007-12-10.

3 Biologen Karoline Nolsø Aaen (2006:20) hävdar att miljökonsekvensbeskrivningarna 

(MKBs) som genomförts i oljekoncessionsområdena i Amazonas ofta är fulla av 

felaktigheter och tar parti för oljebolagen. Detta medför, enligt henne, att  MKBs i dessa 

områden, inte fyller någon reell granskande och bedömande funktion
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skyddade fick de i mitten av 1900-talet plötsligt lägga om hela sin livsstil. De 
har tvingats åse hur deras territorier gradvis krympt på grund av den pågående 
exploateringen och har också ofta tvingats flytta på grund av oljeexploateringen 
och inflyttningen av nybyggare från högländerna. Nybyggarna dök upp när olje-
bolagen byggde ut vägnätet i området. Ursprungsfolkens möten med oljebolagens 
anställda, militär och nybyggare har ofta varit våldsamma och fått svåra konse-
kvenser i form av sjukdomar, alkoholism, prostitution och ett stort beroende av 
oljebolagens välvilja.

Relationen mellan de relativt nyinflyttade kichwas och huaoranifolket är 
ansträngd. De förstnämnda har flyttat allt närmare oljebolagens verksamhet, i 
jakt på jobb och pengar. De har därför börjat inkräkta på huaoranifolkets tra-
ditionella marker. Huaoranifolket och de två utbrytarstammarna tagaeri och 
taromenane har också haft interna skärmytslingar de senaste åren. Konflikterna 
har oftast berott på att vissa medlemmar av stammarna har fått betalt för att 
utföra uppdrag åt skogsbolag som vill komma åt timmer i den skyddade delen av 
Yasuníparken. 

Oljebolagens miljöföroreningar har påverkat inte bara huaoraniindianernas liv 
kraftigt, utan också de andra folkslagen och mestisbefolkningen i de olika olje-
blocken. Invånarnas hälsa har av allt att döma försämrats, inte minst som en 
följd av att mark och vattendrag förorenas. Oljespill rinner ut i de större vatten-
dragen, där människor hämtar vatten och tvättar sig. På grund av föroreningarna 
är det svårt att odla grödor och djuren som människor jagar blir allt färre, liksom 
fiskarna i floderna.

Militariseringen och hotet  
mot ursprungsfolkens självstyre
Det pågår en ökande militarisering i de block där Skanska är, eller har varit verk-
samt. Invånare i de berörda blocken säger till SwedWatch att de är starkt kritiska 
till att militären agerar på order av oljeföretagen och trakasserar dem på olika 
sätt när de protesterar mot bolagens verksamhet. Den researcher som undersökte 
områdena på uppdrag av SwedWatch har rapporterat att militären dels medvetet 
försvårat hennes undersökning och dels att den agerar i samarbete med företa-
gens egen säkerhetspersonal.

Oljebolagen splittrar ursprungsfolken
Flera lokalinvånare i de berörda oljekoncessionerna vittnar om hur oljebolagens 
anställda mutar de invånare som motsätter sig oljeutvinningen. Många av mot-
ståndarna erbjuds båtmotorer, datorer, kameror, pengar eller alkohol.

Representanter för huaoranifolket säger att bolagens taktik är att ingå avtal med 
de människor som bor nära platser där nya installationer ska byggas. Byborna 
blir lovade skola, hälsovård och gratis mat i 20 år, men enligt de vittnesmål som 
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SwedWatch har tagit del av brukar bolagen inte hålla sina löften.�

José Proaño på miljöorganisationen Acción Ecológica anser att bolagen bryter 
mot ILO:s konvention 169, som ger ursprungsfolken rätt till självstyre och del-
aktighet i beslut som rör deras territorier. Istället för att göra klart för invånarna 
exakt vad bolagen ska göra i området, vad verksamheten får för konsekvenser 
och att invånarna har rätt att säga nej, lovar bolagen ersättning i form av fotbol-
lar eller nya hälsostationer.

Diskriminerande behandling
Stora delar av majoritetsbefolkningen och statens representanter har länge sett 
ned på ursprungsfolken och behandlat dem nedlåtande i samtliga andinska 
stater. De har ofta betraktats som ett utvecklingshinder. I de andinska länderna 
har synsättet blivit en del av en rasistisk ideologi, där ursprungsfolken tenderar 
att betraktas som en föråldrad kvarleva som inte kan anpassa sig till en moder-
nisering som upplevs som nödvändig och oundviklig.� SwedWatch har funnit 
belägg för att oljebolagens och Skanskas representanter i Ecuador ofta delar 
denna syn. 

Hälsosituationen
Vetenskapliga studier genomförda i oljeområdena i Ecuadors Amazonasregion 
visar att risken för olika hälsoproblem är större där än på andra platser. Bland 
annat drabbas de boende i oljebyarna oftare av cancer, missbildningar och miss-
fall än människor från andra byar. Andra sjukdomar som också är mer vanligt 
förekommande i oljebyarna än på andra platser är blodbrist, svampsjukdomar, 
urininfektioner, tuberkulos och olika typer av cancer. Studier har påvisat att 
vatten som de boende nära oljefälten använder som dricksvatten och för tvätt 
ofta har allt för höga halter av oljeföroreningar. Även risken för missfall bland 
kvinnorna som lever nära oljefälten har visat sig vara högre än i andra områden.

SwedWatch har inte haft tillgång till studier som genomförts i de områden där 
Skanska är verksamt, men iakttagelser och vittnesmål ger oss skäl att befara att 
hälsosituationen för invånarna i de berörda blocken är lika allvarlig som i övriga 
block där olja utvinns i ecuadorianska Amazonas.

Skanskas etiska ansvar
I sin uppförandekod hävdar Skanska att företaget bedriver sin verksamhet med 
hög integritet och moral. Dessutom slår man fast att man inte deltar i verksam-
het som innebär oacceptabla miljömässiga och sociala risker. Företaget säger sig 

4 Det är dock viktigt att betona att olika politiska grupperingar inom huaroanifolket har skilda 

uppfattningar. Kulturgeografen Erika Bjureby berättar för SwedWatch att hennes fältarbete 

i regionen till exempel visar att huaroanifolkets organisation ONHAE har fått pengar för att 

betala för sitt kontor i Tena, ledarna har bilar och mobiltelefoner, sponsrade av oljebolagen. 

Dessa ledare är föga överraskande ofta positiva till oljebolagens närvaro i blocken.

5 Widmark, Lotta; Löfving, Staffan. Banners of belonging. 2004.
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också sträva efter att identifiera sådana risker så tidigt som möjligt för att under-
lätta att lämpliga åtgärder vidtas och riktiga beslut fattas i tid.

SwedWatch finner det emellertid tveksamt om Skanska verkligen lever upp till 
sin uttalade etiska ambitionsnivå i fallet Ecuador. Ursprungsfolken i de berörda 
blocken i Ecuador har till stor del berövats sin traditionella kultur och sitt för-
sörjningssätt. De har inte haft möjlighet att ta ställning till denna förändring på 
ett demokratiskt och jämlikt sätt. Skanska har valt att delta i oljeutvinningspro-
jekten trots att riskerna med verksamheten torde ha varit uppenbara, inte minst 
med tanke på konsekvenserna av företagen Chevrons och Burlingtons oljeutvin-
ning.

Skanska vill vara ett företag som inte enbart nöjer sig med att följa landets 
lagstiftning, utan även vill framstå som ett etiskt föredöme. I Ecuador har reger-
ingen ratificerat ILO:s konvention 169, som ger ursprungsfolk rätt till självbe-
stämmande. Det bör med andra ord vara självklart för Skanska att företaget ska 
respektera ILO:s konvention 169 och landets grundlag. Ursprungsfolkens situa-
tion i de block där Skanska är verksamt ger dock anledning att frukta att det före-
kommer brott mot både konvention 169 och grundlagen och att ursprungsfolkens 
traditionella livsstil och förmåga att försörja sig hastigt undermineras. Vittnes-
målen som insamlats av en lång rad oberoende personer visar att en stor del av 
folken har blivit beroende av de bolag som opererar inom de berörda blocken.

Både rätten till hälsa och till försörjning, som stadgas i ESK-konventionen, har 
påverkats av Skanskas verksamhet. Människornas möjligheter att försörja sig har 
kraftigt försämrats på grund av bristande tillgång till mark att odla och bytesdjur 
att jaga. Även tillgången till rent dricksvatten hotas då vattendragen har förore-
nats, vilket påverkar både människors försörjning och hälsa.

Skanska är mån om att försöka identifiera de problem som företaget själv kan 
misstänkas ha åstadkommit, till exempel olika former av oljeläckor. 
SwedWatch anser emellertid inte att det är möjligt att skilja ut Skanskas specifika 
ansvar från det övergripande totala ansvaret för ursprungsfolkens situation; ett 
ansvar som delas av samtliga företag som deltar i oljeutvinningen och av staten. 
Av allt att döma, vilket denna rapport vittnar om, har oljeutvinningen bidragit 
till att underminera förutsättningarna för ursprungsfolkens traditionella försörj-
ningsätt och kultur och istället gjort dem beroende av företagen. De rättigheter 
som ursprungsfolk tillerkänns enligt ILO-konvention 168 och ESK-konventionen 
har av allt att döma inte iakttagits vare sig inför eller under oljeutvinningen.

I en skriftlig kommentar till rapporten slår dock Skanska fast att företaget har 
ansvar även för hur de företag agerar som man samarbetar med, till exempel i 
oljeutvinningsprojekten i Ecuador. ”Det är därför vi arbetar med seriösa företag 
som har alla tillstånd som krävs för att verka och Skanska samarbetar med dessa 
företag för att se till att samtliga parter följer den gällande lagstiftningen och 
policyn.”
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Samtidigt konstaterar dock företaget att avtalen med ursprungsfolken ingås 
mellan dessa, regeringen och oljebolagen och att Skanska endast följer de över-
enskommelser som dessa parter har ingått.

Skanska hävdar att företaget har genomfört två riskkonsekvensanalyser för 
projekten i de berörda blocken. Dess talesmän vill dock inte uppge hur man har 
burit sig åt för att förvissa sig om att ILO-konvention 169 respekteras. Företagets 
konsekvensanalyser är inte heller offentliga, vilket gör det omöjligt för utomstå-
ende att bedöma och kontrollera dem. Detta gör också att deras värde blir kraf-
tigt begränsat. 

Skanska hänvisar till de sociala bedömningar och handlingsplaner som Repsol 
och Petrobras genomfört. SwedWatch har dock inte fått information om hur 
dessa företag i praktiken försäkrat sig om att ursprungsfolken har informerats 
på ett begripligt sätt om vilka lång- och kortsiktiga konsekvenser oljeutvinningen 
kan antas få för dem och hur företagen tagit till sig invånarnas åsikter. Inte heller 
har SwedWatch fått information om hur oljeföretagen agerat för att motverka det 
väldiga ekonomiska, sociala och politiska underläge ursprungsfolken befinner sig 
i, i förhållande till företagen och staten.

I de rapporter som SwedWatch fått av Petrobras ges uppfattningen att invånarna 
i de områden där företaget verkar har fått stor ekonomisk och social kompen-
sation på grund av utvinningen och att deras rätt till fullgod hälsa garanterats. 
Detta motsägs dock av de synintryck och vittnesmål som samlats in av Swed-
Watchs utsända. 

SwedWatch, Svenska Kyrkan, UBV och FIAN anser att Skanska bör medge att 
företaget har ett delansvar för situationen i de koncessionsområden där man 
är verksam. Skanska bör dessutom agera kraftfullare för att försäkra sig om att 
företaget implementerar sin egen uppförandekod och Global Compacts principer. 
Företaget bör också göra denna information offentligt tillgänglig.
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Metod

Denna rapport har tillkommit i flera steg. Agneta Enström och Hanna Dahlström 
besökte de block där Skanska är och har varit verksamt när de var praktikanter 
för biståndsorganisationen UBV. De noterade förhållandena i blocken, spelade 
in intervjuer med företrädare för företag och organisationer och tog bilder på 
platser som var nedsmutsade med olja. Deras uppgifter har kontrollerats av jour-
nalisten Tove Silveira Wennergren, som är stationerad i Ecuador, och av Örjan 
Bartholdson, kanslichef på Swedwatch.

Därefter har Tove Silveira Wennergren gjort resor in i block 16 och 18 och inter-
vjuat alla intressentgrupper i dessa områden. Hon har även gjort en reporta-
geresa i det område som har drabbats kraftigt av oljebolaget Texaco/Chevrons 
nedsmutsning. SwedWatch har bevakat frågan i över ett år och kontinuerligt 
intervjuat företrädare för företagen, enskilda organisationer och myndighetsre-
presentanter.

De block som berörs är mycket svårtillgängliga och oljeutvinningsområdena 
är vidsträckta. Dessutom är möjligheten att bedriva undersökningar i området 
begränsad, på grund av att oljebolagen är restriktiva med att ge tillstånd till 
besökare och på grund av den militära bevakningen av området.� Denna rapport 
består därför av ett antal nedslag där vi har jämfört de iakttagelser och vittnesmål 
vi samlat in med vad som sägs i lagstiftning, internationella konventioner, inter-
nationella etiska riklinjer, uppförandekoder och sociala handlingsplaner. Resul-
tatet är att de sociala och miljömässiga förhållanden vi funnit ger stor anledning 
till oro. Denna slutsats sammanfaller med den slutsats som det stora flertalet 
oberoende besökare i de berörda blocken dragit.

Rapporten har slutligen lästs och kommenterats av Erika Bjureby, som är fors-
kare, knuten till miljöforskningsinstitutet Cemus. Inom ämnet kulturgeografi har 
Erika doktorerat på Shuarfolkets relation till oljebolagen i ett område av ecua-
dorianska Amazonas som ligger i anslutning till de block som beskrivs i denna 
rapport.

Flera utkast av rapporten har granskats och kommenterats av Svenska Kyrkan, 
UBV/Latinamerika och FIAN. Dessutom har Skanska noga läst igenom och kom-
menterat rapporten.

6 Enligt biologen Karoline Nolsø Aaen (2006:20) vägrar de oljebolag som  har 

koncessionsrättigheter till de respektive blocken att ge tillstånd till oberoende forskare och 

granskare att studera förhållandena i blocken.
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Bakgrund:  
Oljeproblematiken i Ecuador

Ecuadors yta uppgår till 283 561 kvadratkilometer, vilket motsvarar drygt 60 
procent av Sveriges yta. Ecuador kan delas in i tre distinkta geografiska zoner: 
kusten, höglandet och Amazonas regnskog. Den del som ligger i Amazonas, 
betecknad som el Oriente eller Amazonía i Ecuador, täcker ungefär hälften av 
landets yta, men hyser endast drygt fyra procent av befolkningen.� El Oriente är 
uppdelad i sex provinser och här lever åtta olika ursprungsfolk: shuar, achuar, 
kichwa, cofán, huaorani, zápara, andoa och siona-secoya. Den här regionen 
består av mer än 100 000 kvadratkilometer tropisk regnskog och är en av värl-
dens artrikaste, både vad gäller växter och djur. Enligt den senaste befolknings-
räkningen som genomfördes 2001 så uppgår den sammanlagda folkmängden i 
regionen till ungefär 500 000 personer.�

Under 1900-talet införlivades hela landet, förutom el Oriente, in i nationella och 
internationella handelsnätverk. El Oriente fortsatte att till stor del vara mer eller 
mindre isolerat från resten av landet men har sedan 1960-talet inlemmats allt 
mer i den nationella ekonomin. Ett flertal ecuadorianska regeringar drog upp 
planer för hur marken skulle kunna styckas upp och delas ut till nybyggare från 
andra delar av landet, och hur denna region skulle kunna utnyttjas ekonomiskt, 
bland annat genom oljeprojektering. Dessa planer drogs upp utan att ursprungs-
folken i regionen tillfrågades om sina synpunkter.

År 1964 genomfördes en jordreform som innebar att stora jordegendomar 
exproprierades och att det feodala system av livegenskap som många jordlösa 
och småbönder levde under avskaffades. Men reformen innebar också att den 
dåvarande regeringen beslöt att använda el Oriente för att råda bot på bristen 
på odlingsbar jord.� Regeringen deklarerade att alla landområden som inte var 
uppodlade därmed skulle betraktas som obebodda och tillgängliga för nybyggare. 
Territorier som traditionellt beboddes av ursprungsfolken i djungelområdena 
blev därmed klassificerade som obrukad mark och eftertraktade av nybyggare på 
jakt efter jordbruksmark.�0 1994 antogs en lag om utveckling av jordbrukssektorn 
(Ley de Ordenamiento del Sector Agrario) som bland annat innebär att all mark, 
även områden som ägdes gemensamt av etniska samfälligheter, kunde bjudas ut 
till försäljning. Denna lag antogs i ett skede när oljebolagens verksamhet kraftigt 
expanderade i el Oriente.

Ecuador är Latinamerikas sjätte största oljeproducent. Redan 1911 påbörjades 

� Saltos, G., Napoleon; Vazquez, S., Lola. 2004. Ecuador. Su realidad. Fundacion de 

investigaciäon y promociäon social ”José Peralta”.

8 Ibid.

9 Pallares, A. 2002. From Peasant Struggles to Indian Resistance: The Ecuadorian Andes in 

the Late Twentieth Century, Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press.

10 Salazar, E. 1977. An Indian Federation in Lowland Ecuador Copenhagen: Iwgia.
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oljeborrningar vid Ecuadors kust. Oljebolagen kröp sedan inåt landet, och under 
1960-talet nådde de regnskogarna i Amazonasområdet el Oriente, där landets 
största fyndigheter visade sig finnas. Ett par decennier tidigare hade det ameri-
kanska oljebolaget Shell hittat stora mängder olja i de delar av Amazonasområ-
det som då tillhörde Ecuador. Fynden resulterade 1941 i ett gränskrig med Peru. 
Kriget slutade med att Ecuador förlorade en tredjedel av sin landyta till Peru, 
men av allt att döma inte de delar där de rikaste oljefyndigheterna finns.

Ett annat oljebolag som tidigt deltog i jakten på den ecuadorianska oljan var 
dåvarande Texaco, som senare gick ihop med Chevron. Sedan 2005 kallar sig 
bolaget för just Chevron. År 1967 upptäckte Texaco stora oljereserver i Amazonas 
och utvinningen inleddes 1972. När Texaco lämnade Ecuador 1992 övergav före-
taget hundratals öppna oljebassänger med giftigt avfall. Än idag sker läckage från 
Texacos övergivna oljebrunnar och rostiga ledningar. Sedan 1994 drivs en juri-
disk process mot Texaco/Chevron där ungefär 30 000 människor, organiserade 
i och representerade av nätverket Frente de la Defensa de la Amazonía (FDA) är 
målsägare. Fallet och den juridiska processen beskrivs på sidorna 38-44.

Ecuador blev snabbt beroende av sin oljeexport. År 2003 stod oljeinkomsterna 
för ungefär hälften av statens budget. Oljan fick bli den kassako som finansierade 
byggandet av landets infrastruktur och som skulle användas till att betala tillbaka 
landets kraftigt ökande utlandsskuld. Staten ser alltjämt oljeinkomsterna som 
grundbulten i landets ekonomi.

Ecuadors olika regeringar har drivit på exploateringen av el Oriente, främst olje-
utvinningen. Under president Sixto Duran Balléns mandatperiod på 1990-talet 
privatiserades en ökad areal mark i djungeln, en process som har drabbat flera 
ursprungsfolk i området. År 1993 antogs en ny oljelagstiftning som syftade till att 
underlätta utvinningen av olja, bland annat genom ett utökat nätverk av vägar. 
President Rodrigo Borja Cevallos fortsatte på den inslagna vägen under början 
av 2000-talet. Han privatiserade bland annat det statliga oljebolaget PetroEcua-
dor och öppnade för oljeprojektering i nationalparken Yasuni. Privatiseringen 
inleddes delvis på initiativ av Internationella valutafonden (IMF), som stödde 
expansionen av oljeutvinningen. Ungefär 25 000 kvadratkilometer djungel lades 
till den areal som sedan tidigare hade öppnats för oljeutvinning.

Frente de Defensas (FDA) advokat Pablo Fajarado anser att all pågående olje-
utvinning påverkar miljön och civilbefolkningen i den ecuadorianska oljere-
gionen. Enligt Fajarado är det för närvarande 16 oljebolag som är verksamma 
i den ecuadorianska Amazonasregionen. Två av dessa är den statliga, brasi-
lianska energibjässen Petrobras och det spanskargentinska gas- och oljebola-
get Repsol-YPF. Det svenskägda byggföretaget Skanska utför olika typer av 
uppdrag åt båda bolagen. 

Enligt svenska UD:s ekonomiska och handelspolitiska rapport över Ecuador, 
publicerad i februari 2006, producerar Ecuador för närvarande 530 000 fat olja 
per dag, men skulle kunna öka produktionen till mer än 700 000 fat per dag ”om 
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investeringar i ny teknik gjordes”.�� ”Detta är också en viktig förklaring till att de 
oljereserver man besitter inte har exploaterats till fullo.”�� Enligt AmazonWatch�� 
sker det varje år oljeutsläpp i storleksordningen 32 000 fat i Amazonasregionens 
flodsystem, men de sammanlagda utsläppen är troligtvis avsevärt större än de 
man känner till. Detta beror på att många läckage är underjordiska och därför 
i princip omöjliga att mäta. Enligt miljöorganisationen Acción Ecologica�� och 
Oilwatch�� sker det ett utsläpp i ecuadorianska Amazonas var femte dag. Samma 
källor uppger att kontinuerliga läckage sker från 60 procent av alla oljebassänger 
i området. Utöver läckagen upptäcks dessutom regelbundet medvetna dump-
ningar/utsläpp av giftigt spillvatten i Amazonas floder och vattendrag. 

Situationen för ursprungsfolken
I Ecuadors regnskogsprovinser genomsyrar oljeindustrins verksamhet hela 
samhället. Här är civilbefolkningens beroende av oljebolagen stort eftersom 
dessa står för större delen av lokalsamhällenas infrastruktur: vägar, flodhamnar, 
flygplatser, sjukvård och utbildning. De problem - miljömässiga, sociokulturella, 
ekonomiska och hälsorelaterade - som oljeutvinningen i Ecuadors Amazonasre-
gion leder till beskrivs utförligare längre fram i den här rapporten.

Ursprungsfolken har reagerat när de har sett hur deras territorier sakta krympt 
och deras traditionella försörjningsmöjligheter försämrats. 1980 bildade 
ursprungsfolken i Amazonas organisationen CONFENAIE för att kunna försvara 
sig mot inflyttningen av nybyggare och olika så kallade utvecklingsprojekt. Sex 
år senare gick folken från el Oriente samman med ursprungsgrupperingarna 
från högländerna och bildade den nationella organisationen för ursprungsfolk, 
CONAIE, för att tillsammans kunna försvara sina ekonomiska, sociala och kul-
turella rättigheter. Huvudkraven som ursprungsfolken för fram handlar om rätt 
till självbestämmande, rätt till sina traditionella territorier och dess resurser och 
rätten till sina traditionella identiteter och kulturer.��

I början av 1990-talet skakades Ecuador av flera stora manifestationer som 
ursprungsfolken genomförde, i protest mot statens intrång på deras mark. 
Organisationen OPIP som representerar ursprungsfolken i provinsen Pastaza 
i Amazonas lade fram ett förslag, Acuerdo Territorial, som utgick från ett ökat 
självbestämmande för ursprungsfolk och att Ecuador officiellt skulle definieras 
som en mångnationell stat. Den dåvarande regeringen erbjöd ursprungsfolken 
drygt hälften av den areal dessa krävt kontroll över, men valde samtidigt att 
urgröpa innehållet i kraven på självbestämmande.�� Den allra viktigaste punkten 

11 Eidman, J. 2006. Ecuador - ekonomisk och handelspolitisk rapport. 2 februari. www.

regeringen.se/content/1/c6/06/19/10/ade3db21.pdf

12 se ovan

13 www.amazonwatch.org

14 www.accionecologica.org 

15 www.oilwatch.org 

16 CONAIE. 1999. Las Nacionalidades Indígenas y Sus Derechos Collectivos en la 

Constitucion. Quito. CONAIE.

17 Bjureby, E. 2006. The Political Ecology of Indigenous Movements. A Case Study of the 
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är att staten förbehåller sig rätten att utvinna naturresurser belägna under mark-
ytan, oavsett vem marken tillhör. Detta slås fast i artikel 247 i landets grundlag.

Ursprungsfolkens fortsatta protester tvingade regeringen att förhandla med 
CONAIE, och 1999 reviderades lagen om jordegendomar. Den har nu även en 
social dimension och inte enbart en ekonomisk. I den nya lagen framhävs bland 
annat att självförsörjningsjordbruk är lika viktigt för landets utveckling som stora 
exportjordbruk.

Den grundlag som antogs 1998 gav vissa specifika rättigheter till ursprungsfol-
ken i landet och tillät dessa att definiera sig som ”ursprungsnationaliteter”.�� 
Ursprungsfolken fick rätt att slå vakt om kollektiva rättigheter, som territorier 
och naturresurser. Artikel 5, paragraf 5 föreskriver följande: ”Ursprungsfolk 
och afro-ecuadorianska folk ska konsulteras om planer och program som avser 
undersökningar och exploatering av icke-förnybara råvaror som upptäckts på 
deras territorier och som kan påverka deras miljö och kultur. De ska få så stor del 
av vinsten av dessa råvaror som möjligt och kompenseras för de sociala och mil-
jömässiga skador som dessa projekt orsakar”. Artikel 84 och 88 i grundlagen slår 
fast att ursprungsfolk ska kompenseras för eventuella skador som utvinningen av 
icke-förnybara resurser åstadkommer. 

Ytterligare en faktor som förstärker ursprungsfolkens position, i alla fall på papp-
ret, är att Ecuador har ratificerat ILO:s konvention 169. Men det finns gränser för 
grundlagens radikalitet. Den erkänner inte de olika ursprungsfolken som natio-
naliteter. Grundlagen föreskriver dessutom att ursprungsfolken har rätt att delta 
i de beslut som rör utvinning av förnybara resurser, men när det gäller icke-för-
nybara resurser används den svagare termen ”konsulteras”.

Trots allt har lagändringarna gjort det möjligt för ursprungsfolken att i större 
utsträckning använda lagar och konventioner som verktyg i sitt motstånd mot 
oljebolagens verksamhet. Ett stort problem är dock att lagändringarna sällan 
implementeras och efterlevs i praktiken. Detta beror på ett antal faktorer: byrå-
kratin är ofta långsam och ineffektiv, Energi- och gruvministeriet har varit dåligt 
på att kräva att företagen tar fram gedigna miljökonsekvensbeskrivningar och de 
har brustit när det gäller att informera de berörda ursprungsfolken. Myndigheter 
som på pappret ska hjälpa till att bevaka ursprungsfolkens intressen fungerar 
dessutom i praktiken ofta som oljebolagens förlängda armar.

Ju mer den ecuadorianska staten förlitar sig på oljeinkomster för landets ekono-
miska utveckling desto mer beroende blir den av utländska olje- och byggföretag. 
Det är dessa som har det kapital och det tekniska kunnande som krävs för att 
utvinna oljan.

Shuar People’s Struggles against the Oil Industry in the Ecuadorian Amazon. PhD Thesis. 

London. Department of Geography. King’s College.

18 Bjureby, Erika. 2006. The Political Ecology of Indigenous Movements. A Case Study of the 

Shuar People’s Struggles against the Oil Industry in the Ecuadorian Amazon. PhD Thesis. 

London. Department of Geography. King’s College.
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Skanskas verksamhet

I det här kapitlet beskrivs hur Skanskas verksamhet ser ut i Latinamerika i stort 
och mer specifikt i Ecuador. Skanskas viktigaste kunder i Ecuador presenteras, 
liksom Skanskas roll i de olika oljeblocken.

Skanskas verksamhet i Latinamerika
Svenska Skanska är ett multinationellt byggföretag med verksamhet i 65 länder 
och med ungefär 56 000 anställda. Medan Skanska ”hemma” i Europa främst 
kopplas samman med byggen av bostäder, broar och dammar är företaget i Latin-
amerika mest känt för sina samarbeten med stora oljebolag som Petrobras och 
Repsol-YPF. År 2006 uppgick Skanskakoncernens omsättning till 126 miljarder 
kronor, varav 3,8 miljarder utgjordes av Skanskas verksamhet i Latinamerika.�� 

Skanska köpte 1999 det argentinska företaget SADE, som har blivit Skanskas lati-
namerikanska gren. Verksamheten har genom åren omfattat en mängd områden 
men koncentreras numera till gas- och oljesektorn. 

VD för verksamheten i Latinamerika heter Hernán Morano. Han tillträdde 2006, 
när den förre VD:n Gustavo Vago avgick sedan det upptäckts oegentligheter i 
verksamheten. Skanska gjorde en egen utredning och fann att företagets Argen-
tinakontor hade använt motsvarande 30 miljoner kronor för att betala falska 
fakturor. Förutom Vago fann ytterligare sju anställda för gott att lämna företa-
get�0. Skanska Latinamerikas intäkter steg från 2,8 miljarder kronor år 2004 till 
3,6 miljarder kronor året därpå och 3,8 miljarder kronor 2006.��

I Latinamerika finns Skanska i Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Ecuador, 
Mexico, Peru, Uruguay och Venezuela. Inom oljeindustrin utmärker sig Skanska 
i ett flertal latinamerikanska länder. I Brasilien har Skanska ett mångmiljonkon-
trakt med Petrobras. Skanska sköter driften och underhållet av Petrobras olje-
plattformar både på land och till havs. I Bolivia jobbar Skanska bland annat för 
Repsol-YPF. Repsol-YPF är också aktivt i ecuadorianska Amazonas. I Peru deltog 
Skanska i det mycket omstridda gasutvinningsprojektet Camisea�� och ansvarar 
förnärvarande för underhållet av två gasstationer som företaget även byggt.�� 
Även i Argentina, där Skanska Latinamerikas huvudkontor finns, är Skanska ett 
av de ledande företagen inom branschen. Skanska är involverat i drygt 40 pro-
cent av oljeexploateringen i Argentina. Verksamheten i landet består främst av 
konstruktion och underhåll av pumpanläggningar, samt ansvar för oljeflödet till 

19 Samtal med Peter Gimbe, presschef för Skanska 10 maj 2007

20 Pettersson, Maria; Halkjaer, Erik. 2007. Utredare inte övertygade om Skanskas oskuld. 

Tidskriften Latinamerika, 3: 46-47

21 Samtal med Peter Gimbe, presschef för Skanska 10 maj 2007

22 Oilwatch, 2006. Oilwatch against the southern gas pipeline. www.oilwatch.org/doc/

declaracion/decla2006_gasoducto-ing.pdf 

23 http://www.skanska.com.ar
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raffinaderierna.

Skanska i Ecuador
I Ecuador finns Skanska representerat sedan 2001. Enligt företagets egen infor-
mation ägnar man sig där åt ”aktiviteter som rör exploatering, produktion och 
transport av olja och gas i djungeln med en minimal effekt på miljön och höga 
säkerhetsstandarder”.�� Aktiviteterna påbörjades i mars 2003 med ett anlägg-
ningsarbete i oljeblock 18 i provinsen Orellana i den ecuadorianska delen av 
Amazonas. Sedan dess har verksamheten expanderat och idag sköter Skanska 
anläggningsarbeten, operativ verksamhet och tekniskt underhåll i två konces-
sionsområden, kallade oljeblock. 

Verksamheten i Ecuador leds från Skanskas kontor i huvudstaden Quito. I 
januari 2006 invigdes deras fältkontor i provinsen Orellana, några kilometer 
utanför oljestaden Francisco de Orellana, oftast kallad Coca. På fältkontoret finns 
kontorslokaler, bungalows för övernattande chefer, kök med personal, swim-
mingpool och grillutrymme. Förutom de inom Skanska som arbetar med själva 
projekten finns där också en kock samt några lokalanställda kvinnor som lagar 
mat, städar och tvättar. 

Skanskas huvudkunder i Ecuador
Skanskas kunder i Ecuador är oljebolagen Petrobras och Tecpecuador. Tidigare 
arbetade företaget även med Repsol-YPF och SIPEC i området. 

Petrobras
Petrobras (Petróleo Brasiliero S.A.) bildades 1953 och är ett statligt, brasilianskt 
oljebolag med huvudsäte i Rio de Janeiro��. Petrobras räknades 2005, av den 
brittiska affärstidningen Financial Times, som ett av världens tio största olje-
bolag och ett av världens 500 största företag alla kategorier. Bolaget beräknas 
utvinna över två miljoner fat olja om dagen och är också en stor distributör av 
oljeprodukter. Petrobras äger en mängd raffinaderier och har fått internationella 
utmärkelser för sin ledande ställning i utvecklingen av avancerad teknologi för 
djuphavsborrning. 

Precis som Skanska marknadsför sig Petrobras som ett miljövänligt företag som 
arbetar med “säkra metoder” och för en “hållbar utveckling”. Petrobras har dock 
varit inblandat i ett antal miljöskandaler både i Brasilien och utomlands. Ett 
välkänt exempel är den kraftiga explosion som den 15 mars 2001 sänkte världens 
vid tidpunkten största oljeplattform utanför Rio de Janeiros kust. Explosionen 
orsakade stora oljeläckage och svåra ekologiska skador och ledde till att Petro-
bras fick betala 50 miljoner reais (ungefär 1�0 miljoner SEK) i böter. 

I Ecuador har Petrobras varit verksamt i Block 31, som delvis ligger inom natio-

24 http://www.skanska.com.ar/brochure.pdf

25 www.petrobras.com.br 



�� SwedWatch – Utveckling på vems villkor?

Kartan beskriver oljekoncessionerna i ecuado-
rianska Amazonas. Skanska är för närvarande 
 verksamt i Block �� och Campo Bermejo.  
Tidigare verkade företaget även i Block �6 och ��.
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nalparken Yasuni. Där utförde Skanska anläggningsarbeten åt Petrobras. Pro-
tester från miljö- och ursprungsfolksorganisationer tvingade dock Petrobras att 
lämna området 2005 i avvaktan på en ny miljökonsekvensbeskrivning. Sedan 
hösten 2005 är Petrobras i stället verksamt i Block 18, där samarbetet med Skan-
ska fortsätter. 

Repsol-YPF
Repsol-YPF är ett spanskargentinskt olje- och gasföretag som verkar i 29 olika 
länder��. Störst är bolagets verksamhet i Spanien och Argentina, men Repsol-
YPF är också bland de ledande bolagen i länder som Ecuador och Peru. Bolaget 
är resultatet av en fusion mellan det argentinska energiföretaget YPF och det 
spanska konglomeratet Repsol.

Repsol-YPF har ungefär 37 000 anställda och är ett av världens tio största olje-
bolag��. Det är Latinamerikas största privatägda oljebolag och har länderna i den 
sydamerikanska tullunionen Mercosur som främsta marknad. Bolaget har över 
6 900 försäljnings- och distributionsställen i Europa och Latinamerika. 

I likhet med Skanska och Petrobras marknadsför sig Repsol-YPF som ett företag 
som arbetar med stränga miljöpolicies och avancerad, miljövänlig högteknologi. 
På det internationella planet pågår dock en kampanj mot Repsols agerande i 
Latinamerika. Bolaget anklagas för en mängd miljöbrott och brott mot de mänsk-
liga rättigheterna.��

Repsol är partner till PlusPetrol, det bolag som tog initiativet till det stora och 
kontroversiella gasledningsbygget Camisea i Peru, där Skanska utgjorde en 
underleverantör. Kritiken mot detta projekt har varit omfattande. Miljö- och 
ursprungsfolksorganisationer anser att bygget bröt mot ursprungsbefolkningar-
nas civila och kollektiva rättigheter och att det ledde till negativ påverkan av flera 
naturreservat och heliga platser. Ursprungsfolk som lever i frivillig isolering från 
omvärlden anses också ha tagit skada av bygget.�� 

Skanskas samarbete med Repsol-YPF i Ecuador ägde rum i Block 16, i hjärtat av 
nationalparken Yasuni och huaoranifolkets territorium. Skanskas arbete avsluta-
des dock för några år sedan.

Skanskas roll i de olika oljeblocken
I det underkapitlet görs en mer detaljerad beskrivning av vilka uppdrag och 
arbetsuppgifter som Skanska har i de olika oljeblocken och oljefälten. Beskriv-
ningar av de olika områdena, en redovisning av vilka konsekvenser verksamheten 

26 www.repsol.com

27 Repsol-Ypf. 2007. Asuntos reales.

www.repsolypf.com/imagenes/es_es/Asuntos%20relevantes%20R%20Corporativa_tcm�-

393153.pdf

28 Repsolmata. Ripsol. 2006. Contra junta de afectados. http://repsolmata.info/

29Atlas amazónico del Ecuador. 2006. Sid 41. Acción Ecológica y CONAIE. Quito, Ecuador.
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leder till, vittnesmål och kommentarer återfinns i kapitel 8.

Vem gör vad i oljeområdena?
Skanska är för närvarande verksamt i Block 18 och blocket Campo Bermejo. 
Företaget har tidigare också bedrivit verksamhet i Block 16 och Block 31. Enligt 
en informationsbroschyr har företaget även verkat i blocket Mauro Davalos Cor-
dero (MDC). Noel Morrin, vice hållbarhetschef på Skanska, hävdar dock att detta 
arbete endast bestått av skrivbordarbete utanför själva blocket. Blocken utgör 
koncessionsområden.

Infrastrukturen och byggnaderna där oljan utvinns och transporteras ägs av det 
statliga ecuadorianska oljebolaget Petroecuador. Oljebolagen arrenderar utrust-
ningen av Petroecuador och lägger ut vissa delar av verksamheten på kontrakt, 
bland annat till Skanska.

 
Camisea – gas på bekostnad av lokalbefolkningen
Under perioden �00�-�00� arbetade Skanska som leverantör till ett konsortium, lett av 
Hunt Oil och Pluspetrol Peru Corporation S.A, i ett område kallat Camisea, beläget i den 
sydöstra delen av peruanska Amazonas. Skanska bidrog med att konstruera en separa-
tionsanläggning för gas, med att bygga pipelines och med att bygga ett gasraffinaderi vid 
kusten.

Miljöorganisationen Amazon Watch hävdar att det så kallade Camiseaprojektet kanske är 
det projekt som ställt till den allra största skadan av alla verksamheter som för närvarande 
pågår i Amazonas.� Projektets syfte är att utvinna naturgas ur regnskogsområdet och 
frakta det till kusten för raffinering och export. 7� procent av gasutvinningen beräknas 
äga rum inom ett reservat för ursprungsfolk.

Enligt flera olika miljö- och ursprungsfolksorganisationer har projektet haft svåra konse-
kvenser för både miljön och ursprungsfolken i området.� Villebråd och fisk har försvun-
nit, flera gasläckor har rapporterats, erosion och allmän nedsmutsning har ägt rum, 
tidigare isolerade folkgrupper har kontaktats och sjukdomsfrekvensen har ökat kraftigt. 
Dessutom har den nedhuggning av skogen som gjorts för att bereda plats för pipelines 
gjort det möjligt för nybyggare, timmerhuggare och allehanda lycksökare att tränga in på 
ursprungsfolkens territorium.

De varningar som utfärdades innan projektet påbörjades avfärdades av de berörda före-
tagen, av investerare som Interamerikanska utvecklingsbanken (IDB) och av de peruanska 
myndigheterna.�

� www.amazonwatch.org/amazon/PE/camisea/

� Se till exempel Oxfams rapportering: www.oxfamamerica.org/whatwedo/where_we_work/south_america/

news_publications/art681.html

� Se till exempel Caffrey, Patricia B. 2002. An Independent Environmental and Social Assessment of the Camisea Gas 
Project.  Commissioned by Peruvian indigenous organizations:  

The Machiguenga Council of the Urubamba River (COMARU) and the Inter-Ethnic Association of the Peruvian 

Amazon (AIDESEP).
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Skanska påbörjade sin verksamhet i Ecuadors oljesektor i Block 18, i mars 2003. 
Sedan dess har uppdragen blivit fler. För närvarande sköter företaget anlägg-
ningsarbeten, operativ verksamhet och tekniskt underhåll i två områden. Skan-
skas roll är på samtliga platser underleverantörens. Det är de stora oljebolagen 
med utvinningsrättigheterna i de olika blocken som kontrakterar Skanska för att 
sköta vissa delar av verksamheten. 

Block 16
Det spanskargentinska oljebolaget Repsol-YPF kontrakterade Skanska 2003 för 
att bygga vattenpumpar i anslutning till oljeutvinningen. Arbetet pågick under 
2003 och 2004. 

Block 18
I Block 18 driver Skanska vissa oljeplattformar i det brasilianska bolaget Petro-
bras regi. Skanska driver dels en CPF-station (en anläggning där oljan separeras 
från förorenat borrvatten, gaser och andra restprodukter) i Campo Palo Azul och 
dels en EPF-station (early production facility) i Campo Palo.  Skanska bedriver 
dels olika servicearbeten och dels arbetar man med produktionen av gas som 
uppstår vid oljeutvinningen (så kallad flaring, se faktaruta) och dels återinjice-
ringen av borrvatten i marken.

Block Campo Bermejo
Campo Bermejo ligger i nordöstra Ecuador, i provinsen Sucumbíos, nära gränsen 
till Colombia. I Campo Bermejo har Skanska det operativa ansvaret. Företaget 
utför bland annat elektromekaniska arbeten och servicearbeten av olika slag. 
Skanskas miljöansvarige i Amazonasregionen, Victor Vasquez, tydliggör det 
ansvaret ur ett miljöperspektiv: ”Vi får inte förorena.” 

Oljefältet Mauro Dávalos Cordero 
Precis som Campo Bermejo ligger Mauro Dávalos Cordero (MDC) i provinsen 
Sucumbíos. Här utvinns oljan, sedan 2002, av det chilenska oljebolaget ENAP, 
som samarbetar med sitt ecuadorianska dotterbolag SIPEC och det statliga ecua-
dorianska oljebolaget Petroecuador. Samarbetet anses vara en strategisk allians 
mellan de två länderna. Chiles tidigare president Ricardo Lagos och den nuva-
rande presidenten Michelle Bachelet har besökt Ecuador 2005 och 2006 för att 
utvidga de kontrakt som ENAP har med Ecuador.

Under åren 2003 och 2004 utförde Skanska olika former av ingenjörsuppgifter 
som var kopplade till detta oljefält. Skanska hävdar att dessa arbeten utfördes på 
företagets konto i staden Coca och att man inte bedrev någon verksamhet i själva 

oljefältet. 

Block 31
Block 31 består till 70 procent av den norra delen av Yasuníparken där olja får 
utvinnas, och gränsar till den skyddade södra delen av parken. I samband med 
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att Petrobras 2005 tog över kontraktet för oljeuvinningen i Block 31 anlitades 
Skanska för att bygga en pir vid Napofloden, en biflod till Amazonas, för att 
förenkla transporterna till och från oljeplattformarna. Senare samma år stop-
pades Petrobras verksamhet sedan nationella och internationella påtryckningar 
ledde till att bolaget tvingas göra en ny miljökonsekvensanalys för att eventuellt 
få fortsätta med oljeutvinningen. Bland annat kritiserades konstruktionen av en 
CPF-station liknande de som fanns i Block 18.

Noel Morrin på Skanska ställer sig tveksam till företaget skulle vara berett att åta 
sig nya arbeten i blocket om Petrobras får tillstånd att åter utvinna olja här:

- Men Petrobras kommer inte att jobba i själva reservatet. Om en regering i fram-
tiden ger tillstånd till att exploatera detta block och om alla papper är i ordning 
så kan Skanska överväga att åta sig arbete här. Men jobbet måste ligga i linje med 
vår uppförandekod.

 
Flaring
Det finns alltid en del vatten och gas uppblandat i den olja som utvinns. I samband med 
att oljan pumpas upp ur marken separeras den också från vattnet och gasen. Ett sätt att 
avskilja gasen från oljan är genom så kallad flaring (fackling), gasen eldas helt enkelt upp. 
Det har varit en flitigt använd metod men den håller nu på att fasas ut, även om det fort-
farande förekommer på äldre eller små produktionsenheter. Numera anses det vara inef-
fektivt och miljöfarligt och därför har flera länder nu börjat införa restriktioner mot flaring.

Ett av dessa länder som strävar efter att fasa ut flaring är Ecuador. Landets Ministerium för 
olja och gruvor hänvisar de till ”Ley de hidrocarburos”, artikel ��, där det står att grund-
regeln är att alla restprodukter ska återinjicera i marken, men att man i varje kontrakt kan 
göra vissa undantag. Detta innebär att kontrakten kan ge undantag som tillåter att gasen 
bränns.

När gasen bränns frigörs koldioxid, vilket bidrar till den globala uppvärmningen och svavel-
föreningar, vilka ger försurningar av mark och vatten. En procent, eller ��6 000 000 ton, 
av de globala koldioxidutsläppen ����, kom från denna process, enligt en rapport från 
World Resources Institute. Förutom miljöproblemen som följer förbränningen så anses det 
numera vara energislöseri att bränna den. En del forskare hävdar till och med att den gas 
som hittills har bränts upp har innehållit mer energi än oljan som har utvunnits. Numera 
försöker man i högre grad använda gasen för att producera el.

Vattnet som separeras från oljan kommer från djupa reservoarer och bär med sig en hel 
del salter, tungmetaller och ibland även radioaktiva ämnen. Det säkraste och mest miljö-
vänliga sättet att hantera detta vatten är att rena det och sedan återinjicera det.

FAKTA
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Ursprungsfolkens situation  
i de berörda blocken 

Det här kapitlet beskriver vilka ursprungsfolk som bor i de olika oljeblocken, hur 
deras livsbetingelser ser ut och vilka miljömässiga, ekonomiska och sociala pro-
blem som mötena med oljebolag och nybyggare har skapat. Problem som berörs 
är bland annat oljeföroreningarnas inverkan på hälsa, miljö och försörjningsmöj-
ligheter, militariseringen av oljeområdet, kulturkrockar mellan bolagsanställda 
och ursprungsfolk, ursprungsfolkens beroende av oljebolagen och hur oljebolag 
ofta bryter löften gentemot lokalbefolkningen. Vittnesmål från både drabbade 
ursprungsfolk och ecuadorianska tjänstemän ryms också här.

De olika ursprungsfolken i regionen
Ungefär en tredjedel av befolkningen i Ecuador tillhör de olika ursprungsfolk 
som lever i landet. Den största gruppen är kichwa, som lever i flera av de andin-
ska länderna. Sammanlagt sägs folkgruppen utgöras av 2,5 miljoner människor, 
som lever i Anderna men också i Amazonas. Ungefär 80 000 kichwa lever i 
Ecuadors Amazonasregion. De bor bland annat i gränstrakterna mot Colombia, 
där oljeblock 18 och oljefälten Bermejo och Mauro Dávalos Cordero ligger. Denna 
grupp av kichwafolket kallas Amazonas-kichwa.

En annan stor befolkningsgrupp i Ecuador är shuarfolket. De var tidigare ett till 
största delen nomadiskt folk, som i mitten av 1950-talet hade förlorat så mycket 
mark till nybyggare att de bestämde sig för att slå sig ner i byar för att kunna för-
svara sina återstående marker. År 1964 bildade de en organisation för att kunna 
hävda sina rättigheter gentemot den ecuadorianska staten. Från att tidigare ha 
varit jägare, samlare och jordbrukare började gruppen bedriva boskapsskötsel 
som ett komplement till de övriga försörjningsstrategierna. De två Shuarfedera-
tionerna är kanske de starkaste av alla ursprungsfolkens federationer i Ecuador. 
Men även hos shuarfolket har det förekommit interna splittringar och stridighe-
ter, som förstärkts av oljebolagens stöd till vissa fraktioner.�0

Numera har shuarfolkets organisation splittrats, men de administrerar fortfa-
rande sitt eget territorium i sydöstra delen av Amazonasregionen. De har liksom 
många andra ursprungsfolk börjat jobba mer med hantverk och turism. De utgör 
för närvarande ungefär 100 000 personer och lever bland annat i och kring olje-
fältet Bermejo. 

I trakterna kring oljefälten Campo Bermejo och Mauro Dávalos Cordero lever 
dessutom en liten befolkningsgrupp bestående av ungefär 1 500 individer. Grup-
pen kallas för cofaner och tilldelades 2003 det största markområde som något 

30 Bjureby, E. 2006. The Political Ecology of Indigenous Movements. A Case Study of the 
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ursprungsfolk någonsin fått av den ecuadorianska staten. När oljebolagen dök 
upp på deras marker på 1960-talet kom också många nybyggare till området. 
Deras inflyttning och den kraftiga miljöförstöring som oljeexploateringen inne-
bar gjorde att cofanerna flyttade längre norrut, mot gränsen till Colombia. Idag 
lever de främst på jordbruk, hantverk och turism. 

Huaoranifolket, som berörs av oljeexploateringen i blocken 16 och 31, består av 
ungefär 2 000 individer som fram till 1950-talet var okända för omvärlden.�� 
Det var oljebolaget Shells anställda som först kom i kontakt med huaoranifolket. 
Efter Shell kom missionärerna och sedan Texaco. Missionärerna har i praktiken 
fungerat som bulvaner för exploateringen av huaoranifolkets territorier. Med 
hjälp av den ecuadorianska staten tvångsförflyttades folket, och många huaora-
nier ansåg sig också tvungna att flytta ännu djupare in i skogen. Många dog på 
grund av sjukdomar och alkoholism, eller i sammanstötningar med militär och 
oljebolagens anställda. 

Huaoranifolket lever i ungefär 25 byar i Yasuníreservatet. Sex av byarna ligger i 
olika oljeblock. Skillnaderna mellan de byar som ligger relativt långt från blocken 
och de byar som ligger i utvinningsområdet är stora. Invånarna i de byar som 
ligger närmast blocken är de vars livsbetingelser förändrats mest drastiskt.

I samband med tvångsförflyttningen på 1960-talet bröt sig två stammar, tagaeri 
och taromenane, ut ur huaoranistammen. De lever numera i självvald isolering i 
de skyddade delarna av Yasuníparken, strax söder om Block 31. De två folkslagen 
har trots sina försök att isolera sig från omvärlden fått lida hårt av exploateringen 
av olja, gas och virke i Yasuní. Några säkra uppgifter finns inte, men av tagae-
rifolket anses det bara finnas 20-30 personer kvar. Taromenanefolket utgörs 
uppskattningsvis av mellan 150 och 300 individer. 

Alla dessa folkslag har i grunden samma upplevelser av mötet med oljebolagen. 
Från att ha levt relativt isolerade fick de i mitten av 1900-talet plötsligt lägga om 
hela sin livsstil. De har inte bara sett sina ursprungliga territorier förödas utan 
har också tvingats flytta på grund av oljeexploateringen och inflyttningen av 
nybyggare från högländerna. Nybyggarna dök upp när oljebolagen byggde ut väg-
nätet i området. Ursprungsfolkens möten med oljebolagens anställda, militär och 
nybyggare har ofta varit våldsamma och fått svåra konsekvenser i form av sjuk-
domar, alkoholism, prostitution och ett stort beroende av oljebolagens välvilja.

Relationen mellan Amazonas-kichwa och huaoranifolket är ansträngd. De först-
nämnda har flyttat allt närmare oljebolagens verksamhet, i jakt på arbetstillfäl-

31 Karoline Nolsø Aaen (2006) uppskattar antalet huaoranis i Yasuníreservatet till cirka 1 
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len och pengar. De har därför börjat inkräkta på huaoranifolkets traditionella 
marker. Huaoranifolket och de två utbrytarstammarna tagaeri och taromenane 
har också haft interna skärmytslingar de senaste åren. Konflikterna har oftast 
berott på att vissa medlemmar av stammarna har fått betalt för att utföra upp-
drag åt skogsbolag som vill komma åt timmer i den skyddade delen av Yasuní-
parken. 

Ursprungsfolken har tidigare varit jägare, samlare och småjordbrukare. Detta är 
verksamheter som de fortfarande ägnar sig åt, men på grund av miljöförstöring 
och att människornas rörlighet har begränsats har de här aktiviteterna minskat 
kraftigt och ersatts av ett allt större beroende av oljebolagen. 

Hur ursprungsfolken påverkas ekonomiskt och socialt
Ett exempel som belyser hur ursprungsbefolkningarna i och kring de olika olje-
blocken och oljefälten påverkas av oljeutvinningen är huaoranifolket. När den 
stora Maxusvägen genom Block 16 byggdes (1993) flyttade många huaoranier 
till vägen, istället för bort ifrån den. Anledningen var möjligheten att få jobb hos 
bolagen och förhoppningen att kunna sälja sina varor till bolagsfolket. Oljebola-
gen har erbjudit huaoranierna hus, bilar och fri bensin, men jobben är få och de 
som köper deras varor betalar ofta lite och säljer vidare dyrt. I stället lever invå-
narna på den mat som de får gratis om de väntar utanför oljestationerna. Byarna 
Gabaro, Guiyero och Timpoca är alla mer eller mindre beroende av oljebolagens 
välvilja. I de byar som ligger längs Maxusväggen har huaoranis börjat jaga med 
skjutvapen och använda sig av vägen för att utöka sin jaktradie. Detta har bidra-
git till en minskning av tillgängligt villebråd.��

Livet i byn Bameno, som ligger längst bort från vägen, är mycket annorlunda, 
enligt forskaren Karoline Nolsø Aaen. 2006 publicerade hon en studie om hur 
huaoranibefolkningens liv förändrats ekonomiskt och socialt på grund av oljeex-
ploateringen.�� 

I Bameno är livet fortfarande relativt traditionellt. Alla deltar i jakten, som sker 
ofta och med spjut, till skillnad från i byarna som ligger längs vägen. Där jagar 
bara ett fåtal och inte så ofta, och när det sker använder de i regel gevär. Befolk-
ningen i Bameno är också mer gästvänlig än i de andra byarna, där misstänksam-
heten mot främlingar är stor. 

Oljebolagens miljöföroreningar har påverkat inte bara huaoraniindianernas liv 
oerhört utan också de andra folkslagen i de olika oljeblocken. Invånarna har 
blivit sjukare och fått fler fysiska problem, inte minst som en följd av att växter 
och vattendrag förorenas. Oljespill rinner ut i de större vattendragen, där män-
niskor hämtat vatten och tvättat sig sedan urminnes tider. 

På grund av föroreningarna är det svårt att odla grödor, och djuren som män-

32 Karoline Nolsø Aaens. 2006. Ecological and Sociological Impacts of Oil Industry in and 
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niskor jagar blir allt färre, liksom fiskarna i floderna. Byggandet av vägar, oljeled-
ningar, oljeplattformar och hus till arbetarna gör att Yasuníparkens yta minskar 
med 0,65 procent per år, enligt Karoline Nolsø Aaen. För varje kilometer väg som 
dras försvinner ungefär 120 hektar skog.

Yasuníparken belastas också av nybyggare som behöver mark till odling och 
boskap. Det mesta talar för att hälften av all skog två kilometer på båda sidor om 
Maxusvägen kommer att vara borta inom 50 år. I samma takt försvinner de tapi-
rer, apor och andra djur som invånarna jagar och lever på. Den utrotningshotade 
jaguaren drabbas också av de stora inbrytningarna i nationalparken. Vägarna och 
oljeledningarna innebär att rörligheten för djuren begränsas allt mer eftersom 
oljudet från oljestationerna, vägarna och bosättningarna skrämmer bort dem.�� 

På längre sikt kan konsekvenserna av miljöförstöringen på en del platser bli 
stora, enligt Karoline Nolsø Aaen. Hon menar att miljöpåverkan är så stor i 
Yasuníparken att det strider mot reglerna för UNESCO biosfärområden.�� Efter-
som man för närvarande inte vet hur stora föroreningarna är går det dock inte att 
säga exakt hur allvarliga miljökonsekvenserna kan tänkas bli. 

Militarisering och svikna löften
Militariseringen av oljeområdet är en annan stor förändring för dem som bor i 
eller kring oljeblocken. Invånare i byn Guiyero i Block 16 är starkt kritiska till att 
militären agerar på order av oljebolagen. När byborna genomför demonstratio-
ner eller blockader fängslas de av militären. Andra vittnar om hur oljebolagens 
anställda mutar de bybor som sätter sig emot oljeutvinningen. Folk erbjuds båt-
motorer, datorer, kameror, pengar eller alkohol. ��

En av anledningarna till att invånarna protesterar är att de anser att oljebolagen 
inte håller vad de lovar. Bolagen lovar att bygga skolor och att ge folk tillgång till 
hälsovård och arbete, men i praktiken händer ingenting.

Alicia Cahuiya, före detta ordförande för huaoranikvinnornas organisation 
AMWAI, säger att bolagens taktik är att ingå avtal med de människor som bor 
nära platser där nya installationer ska byggas. Byborna blir lovade skola, hälso-
vård och gratis mat i 20 år, men bolagen brukar inte hålla sina löften.�� 

José Proaño på miljöorganisationen Acción Ecológica bekräftar Alicia Cahhui-
yas uppgifter. Han anser att bolagen bryter mot ILO:s konvention 169, som ger 
ursprungsfolken rätt till självstyre och delaktighet i beslut som rör deras territo-
rier. Istället för att göra klart för invånarna exakt vad bolagen ska göra i området, 
vad verksamheten får för konsekvenser och att invånarna har rätt att säga nej, 
lovar bolagen ersättning i form av fotbollar eller en ny hälsostation. 
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Oljebolagen visar ofta upp papper på att de har haft de informationsmöten med 
ursprungsfolken som lagen kräver innan några ingrepp får göras. Problemet är 
att invånarna sällan vet vilka rättigheter de har, och då blir dessa möten i prakti-
ken ett spel för gallerierna. Kulturgeografen Erika Bjureby som skrev sin avhand-
ling om Shuarfolkets kamp mot oljebolagen berättar att dessa möten oftast styrs 
av oljebolagens representanter eller av inhemska ledare som stödjer oljebolagens 
linje.

Diskriminering
Ursprungsfolken i Latinamerika har länge blivit diskriminerade. I de flesta 
länder bottnar denna diskriminering i en rasism som är djupt rotad i samhäl-
let. Ursprungsfolken upplevs ofta av både myndigheter och företag utgöra ett 
hinder mot modernisering och ekonomisk och social ”utveckling”. Från mitten av 
1900-talet och framåt avsåg den ecuadorianska staten att försöka skapa en enhet-
lig mestisbefolkning som inte var uppsplittrad på många olika etniska folkslag. 
Ursprungsfolken skulle bland annat kategoriseras som ”bönder” istället. Samma 
utveckling ägde rum i grannstaten Peru. I kollisionen mellan oljebolag och 
ursprungsfolk påminner den ofta om den rasism som var vanligt förekommande 
under kolonialismen. 

Att döma av de uppgifter som SwedWatch kunnat ta del av är det relativt vanligt 
att anställda från oljebolagen hävdar att ursprungsfolken utgör ett utvecklings-
hinder och varken förstår sitt eget eller landets bästa. José Proaño menar att 
också miljön i Amazonas blir en fråga om etnisk diskriminering. Ingen skulle 
komma undan med att spilla ut oljerester på gatan i huvudstaden Quito, men 
eftersom det bara bor ”indianer” i djungeln gör det inget om det spills ut olja där. 

En del av Skanskas anställda har också uttryckt sig nedsättande om ursprungs-
folken. En av Skanskas chefer i Ecuador hävdade till exempel i en intervju att 
ursprungsfolken ”kräver mycket” och att ”de duger inte till att arbeta. Man måste 
ge dem tre mål mat och sen kommer de likt förbannat klockan tre på eftermid-
dagen.” Han liknade befolkningen vid ”en sten i skon” och kallade folket för 
”träskallar”. Han ansåg att Ecuador är ”en lågt stående kultur” där det är svårt 
att göra affärer. ”Man vet aldrig var man har dem”, påpekade han och syftade på 
ursprungsfolken.��

Flera anställda på Skanska i Ecuador har gjort liknande uttalanden. En anställd 
i Block 18 kallade Ecuador för en bananrepublik där det är lätt att fuska med 
miljöaspekterna. Den ovan nämnde chefen var inne på samma spår: ”Om det inte 
vore för oljebolagen skulle det inte finnas något alls här. Vad skulle de leva på då? 
Bananer?” ��

Ecuadors ursprungsfolk har i hundratals år levt på vad naturen har att erbjuda, 
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men under de senaste 50 åren har detta alltså förändrats. Genom oljeexploate-
ringen nekas människorna rätten till föda. När tamdjuren dör på grund av föro-
reningar, när jakt- eller fiskefångsten är för liten och när grödorna förgiftas blir 
resultatet undernäring och att invånarnas rätt till hälsa kränks.

Vittnesmål från bybor och tjänstemän
Kritiken mot oljebolagens beteende gentemot ursprungsfolken kommer också 
från tjänstemän. Agosto Cordova, miljöchef på länsstyrelsen i Coca, där block 18 
ligger, bekräftar att bolagen lovar guld och gröna skogar när de ska etablera sig, 
men att de sedan inte håller sina löften. Han berättar om hur invånarnas hälsa 
försämras och att deras möjligheter att försörja sig på odling, jakt och boskaps-
skötsel minskar på grund av miljöföroreningarna. Han vittnar om den rasistiska 
inställningen gentemot ursprungsfolken och menar att även de mestiser som 
ägnar sig åt småskaligt jordbruk i och kring blocken behandlas illa.�0

På människorättskontoret i Sacha i Block 18 säger de anställda att oljebolagens 
falska löften till invånarna och föroreningar av miljön är grova kränkningar av 
invånarnas rättigheter. Ofta saknas verklighetsförankring i de miljökonsekvens-
analyser som bolagen gör på de platser där de vill utvinna olja.�� 

Byborna i byn 3 de Noviembre vittnar om att många tamdjur och nästan alla 
människor i byn har blivit sjuka efter att ha druckit det flodvatten som tidigare 
var rent. Stora odlingar av meloner, kakao och jordnötter har också förstörts av 
föroreningarna. När företaget tar vattenprover görs detta på andra platser och 
inte där det rinner fram genom byn.��

Kichwainvånarna i byn 12 de Febrero i Block 18 har liknande problem. De 
boende i byn 25 de Diciembre i Block 18 berättar att de ibland anställs av Petro-
bras eller Skanska för att utföra enklare arbeten, men sedan kan det gå lång tid 
innan de kontrakteras för något nytt mindre jobb. Någon anställningstrygghet 
finns inte och den skyddsutrustning som anses vara nödvändig för att utföra 
vissa arbeten saknas helt.��

Huaoranifolket har fått rätten till all mark i det naturreservat som sammanfal-
ler med vissa delar av Block 16 och 31, men de har inte rätt till de naturresurser 
som finns under markytan. De är statens, och dem låter staten utländska bolag 
exploatera. Anledningen till att naturresurser under markytan tillhör staten och 
inte de som bor i området är att oljeutvinningen inte anses påverka jorden ovan-
för markytan. Enligt det resonemanget skulle huaoranierna kunna fortsätta leva 
som de alltid har gjort, i harmoni med oljebolagen och deras verksamhet under 
ytan. Som framgår av vittnesmålen i den här rapporten har resonemanget inte 
mycket med verkligheten att göra. 
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Hälsosituationen för  
de boende i oljeområdet

Vetenskapliga studier genomförda i oljeområdena i Ecuadors Amazonasregion 
har klargjort att risken för olika hälsoproblem är större där än på platser där olja 
inte utvinns. En studie visade att vatten som de boende nära oljefälten använde 
som dricksvatten och för tvätt och bad hade en alarmerande hög halt av olje-
föroreningar.�� I två fall var koncentrationen av föroreningar 144 respektive 
288 gånger högre än vad som tillåts i dricksvatten i EU. Samma studie visar en 
förhöjd risk för missfall bland kvinnorna som lever nära oljefälten.

En annan studie påvisar att missfallsrisken i dessa områden är 2,34 gånger större 
än i trakter längre ifrån oljefälten. Ytterligare en studie av samma forskare visade 
att risken för att drabbas av hudsjukdomen mykos, trötthet, halsont, röda ögon, 
öronsmärtor, diarré och gastrit är högre för kvinnor boende nära oljefälten än för 
andra kvinnor.�� 

En undersökning av samtliga 1 000 invånare i byn San Carlos i oljeområdet i 
provinsen Orellana under 1989-1998 visade att cancerfrekvensen där var högre 
än på andra platser.�� Bland annat noterades att risken för att män i byn skulle 
drabbas av hudcancer, leukemi eller cancer i struphuvudet, gallgångarna, levern 
och magen var signficant högre än för andra män. En tredje studie har dessutom 
påvisat en högre förekomst av leukemi bland barn i åldern 0 – 14 år som bor nära 
Amazonasregionens oljefält jämfört med barn som lever längre ifrån oljefälten.�� 

Adolfo Maldonado är allmänläkare från Spanien. Under sex års tid arbetade han 
på en vanlig hälsovårdsmottagning i regionen Sucumbios, i nordöstra Ecuador. 
Sucumbios är det oljerikaste området i Ecuadors Amazonasregion. Han har kon-
kreta erfarenheter av oljans påverkan och har också gjort en egen studie. Under 
sitt arbete på hälsostationen lade han märke till att det fanns en överrepresenta-
tion av patienter boende i byar som låg långt ifrån hälsostationen, och från byar 
med ett lägre invånarantal. När man närmare undersökte vilka dessa patienter 
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var visade det sig att de kom från oljeproducerande områden. Adolfo Maldonado 
genomförde tillsammans med en grupp från hälsocentret en studie där man 
jämförde hälsosituationen i sju oljebyar med situation i tre andra byar i samma 
område men som låg längre från oljefälten.�� Sammanlagt deltog 1 465 personer i 
studien, som visade att människorna i oljebyarna drabbades av cancer, missbild-
ningar och missfall i mycket högre utsträckning än de som bodde i andra byar.

Den syn på hälsan som finns bland ursprungsfolken i Amazonas, där hälsa kultu-
rellt står för värdighet och sjukdom är liktydigt med skam, innebär att den höga 
sjukdomsfrekvensen slår ännu hårdare mot befolkningen här än vad den skulle 
göra mot människor i samhällen där sjukdom inte är lika skambelagt.

Oljeregionen i Ecuador består av ungefär 110 000 km2. Knappt hälften av arealen 
(omkring 50 000 km2) utnyttjas för oljeproduktion. I oljeområdena är kichwas 
och shuar de största ursprungsfolkgrupperna. Därefter kommer bland annat 
Huaoranis. Denna folkgrupp förlitade sig före kolonisationen på sin kunskap 
om medicinalväxter. När regionen koloniserades dök nya sjukdomar upp och ett 
beroende av västerländsk sjukvård skapades. Efter det att oljebolagen gjorde sitt 
intåg i trakten för omkring 30 år sedan bidrog de till spridningen av flera nya 
sjukdomar, däribland sexuellt överförbara sjukdomar, gulsot och en kraftigt ökad 
frekvens av cancer. 

Studien som Adolfo Maldonado genomförde 1993 visade att andelen undernärda 
personer i oljebyarna var 43 procent, jämfört med 21 procent i de byar man jäm-
förde med. Spädbarnsdöden var också högre, 143 döda per 1 000 födda barn.

Adolfo Maldonado berättar om en gravt undernärd flicka, med svåra hudpro-
blem, som kom till kliniken men som dog en månad senare: 

– Familjen hade blivit fråntagen sin mark när den exproprierades för att pro-
spektera olja och den jordlott de fick kvar producerade för lite mat på grund av 
de sura regn som förbränningen av restprodukter och gas för med sig. Mamman 
hade ingen mjölk och flickan hade bara fått kaffe att dricka. 

Adolfo Maldonado förklarar att det är karakteristiskt med hudsjukdomar i olje-
områdena. Andra sjukdomar som också är vanligare förekommande än på andra 
platser är blodbrist, svampsjukdomar, urininfektioner, tuberkulos och olika typer 
av cancer. Amazonas är ett område med mycket sjukdomar vare sig det finns olje-
fält eller inte i närheten, men studien visade att invånarna i oljebyarna i genom-
snitt led av tre olika sjukdomar medan de som bodde i byar längre från oljan i 
genomsnitt ”bara” hade två sjukdomar per person. I oljebyarna var det också tre 
gånger så vanligt med hudsjukdomar. 

48 Unión de Promotores Populares de Salud de la Amazonía Ecuatoriana. 1993. Culturas 
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– Bland de vuxna som arbetade med rengöringsarbeten för oljebolagen hade 70 
procent hudsjukdomar, berättar Adolfo Maldonado.

Antalet missfall var 143 procent högre än i byarna längre från oljefälten. Antalet 
dödsfall var dubbelt så högt, på grund av våld, olyckor och cancer. Vart tredje 
barn och varannan vuxen i oljebyarna led av blodbrist. Hälften av de tillfrågade i 
oljebyarna hade varit med om någon typ av olycka.

Adolfo Maldonado berättar om en mamma som tog sitt barn till oljeföretagets 
läkare för att råda bot på pojkens hudproblem. Hon gick dit vecka efter vecka och 
fick ett oändligt antal mediciner, men ingenting hjälpte.

– Läkaren, som fick betalt av oljebolaget, kunde inte säga att hudproblemen 
berodde på att mamman badade barnet i den förorenade floden. När hon senare 
kom till oss på kliniken och vi sa till henne att sluta bada barnet där blev han av 
med symptomen på en vecka.

Fallet med den lilla leukemidrabbade flickan Sirena visar hur svårt det är för 
befolkningen i denna avlägsna del av landet att få vård. Det vill säga – efter att de 
sjuka och deras anhöriga först har vågat erkänna den skam som det ofta betrak-
tas som att vara sjuk och faktiskt har sökt vård. Många gånger göms de sjuka helt 
enkelt undan. När Sirena diagnosticerats fick hon möjlighet att få strålbehand-
ling på barnsjukhuset Baca Ortiz – i Quito. Behandlingen skulle innebära en resa 
med flyg till staden Coca, sedan buss därifrån till Quito och därefter samma resa 
tillbaka – en gång i månaden. Den uppriktige pappan sa till läkaren att det ”var 
enklare för honom att skaffa ett nytt barn”.

I Amazonas bor människor alldeles intill oljeborrhål, oljeledningar och dump-
ningsstationer. Maldonados studie visar att ju närmare man bor desto mer utsatt 
för sjukdomar är man. De familjer som bodde 0-50 meter ifrån ett borrhål löpte 
57 procents risk att insjukna i cancer, medan risken för en familj som bodde på 
250 meters avstånd ”bara” var 5,7 procent. Ju längre tid man bott i närheten av 
ett borrhål desto större är sjukdomsrisken, visade det sig också. I 32 procent av 
alla dödsfall i oljebyarna är dödsorsaken någon form av cancer. De vanligaste 
cancerformerna är leukemi, cancer i levern, tarmarna, livmodern, benen eller 
magen.

En allvarlig hälsofara är de oljeläckage som är vanliga i alla områden i Amazonas 
där olja utvinns. Enligt Adolfo Maldonado släpps det varje år ut lika mycket olja i 
naturen i ecuadorianska Amazonas som under katastrofen då oljetankern Exxon 
Valdez havererade 1989.�� Omkring 75 procent av befolkningen använder de 
förorenade vattendragen som dricksvatten.

– Efter ett oljeläckage kan man se människor som föser undan oljan som flyter 

49 Petroleo en Ecuador 2001. Posicion de Accion Ecologica frente al oleoducto OCP. http://

www.oilwatch.org/doc/paises/ecuador/ecuador2001esp.pdf
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på vattenytan för att därefter dra upp sitt drickvatten, de har inget annat val. När 
djuren dör av utsläppen kan många familjer inte heller göra något annat än att 
äta köttet från de förgiftade djuren, säger han och tillägger:

– Många i områdena har gett upp. De säger att de inte kan göra något åt situa-
tionen. De har blivit så vana vid kontakten med oljan att de inte längre är emot 
den. De har resignerat och lever tillsammans med oljan och föroreningarna. Barn 
leker i restproduktbassängerna, till exempel. Det är en enorm förnedring, säger 
Adolfo Maldonado.

Det finns inga undersökningar som kan bekräfta att de kraftigt förhöjda can-
cerfrekvenser som bland andra epidemologerna Anna-Karin Hurtig och Miguel 
Sebastián funnit i de områden i provinserna Sucumbios, Orellana, Napo och Pas-
taza där olja utvinns har sin motsvarighet i de block där Skanska opererar.�0 Det 
finns dock oroande signaler som tyder på att hälsosituationen kan vara mycket 
allvarlig även här. Maldonados iakttagelser är ett tecken på detta. 

En svensk sjuksköterska, Mia Andersson, arbetade under några månader på en 
hälsostation i byn Tiguino, i anslutning till det område där Skanska är verksamt 
och där både huaroanis och nybyggare från högländerna lever. Många av de som 
sökte hjälp på hälsostationen där hon jobbade led av svåra hudåkommor, utslag 
och sår, som kan vara symptom på allvarligare sjukdomar. Hurtig och Sebastián 
observerade sådana symptom i djungelområden där oljeutvinning förekom och 
där kunde symptomen kopplas till en förhöjd förekomst av cancersjukdomar av 
olika slag

– Många kvinnor som levde i närheten av oljefälten led också av svåra hudsjuk-
domar, bland annat svampåkomman mycosis, allmän trötthet, irritation i näsa 
och ögon, halsont, huvudvärk och gastrit, säger Mia Andersson.

Samma symptom var vanligt förekommande i de områden som undersöktes av 
Anna-Karin Hurtig och Miguel Sebastián.

Mia Andersson konstaterar att det är absolut nödvändigt att göra en ordentlig 
hälsostudie i de block där oljeutvinningen pågår för att se vilka hälsokonsekven-
ser den för med sig.

Hälso- och miljöeffekter  
under de olika stegen i oljeproduktionen 
Seismiska undersökningar: Leder ofta till olika problem och skador bland de 
boende i området. På grund av skakningarna förekommer också skador på hus 

50 Se till exempel Hurtig, AK., Sebastián, M. S. 2004. Incidence of Childhood Leukemia and 

Oil Exploation in the Amazon basin of Ecuador. In Occupational and Environmental 

Medicine. Vol.10:245-250, och Hurtig, A-K., Sebastián, M.S. 2002. Geographical 

differences in cancer incidence in the Amazon basin of Ecuador in relation to residence 

near oil fields. In International Journal of Epidemology. Vol. 31: 1021-1027.
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och byggnader. 

Borrningar: Innebär att en stor mängd kemiska och radioaktiva ämnen samt 
tungmetaller kommer ut i naturen. Dessa kan innebära stora hälsorisker. Resul-
taten kan ses i höjda frekvenser av bland annat missbildningar och leukemi. 
Enligt en studie genomförd i Mexiko (Solis 1991, kan leukemiförekomsten fem 
år efter att borrningarna börjat jämföras med hur vanlig sjukdomen blev i Hiro-
shima sedan atombomben fällts där.

Vägbyggen för transporter till och från oljefälten: Vattenansamlingar 
kan innebära att malaria och sumpfeber blir vanligare. Fram till för några år 
sedan täcktes vägarna av råolja för att de inte skulle damma. När det regnade 
rann denna olja ut i floderna tillsammans med regnvattnet. 

Gasförbränning: När oljan kommer upp ur borrhålen kommer det även gas. 
För att bli av med gasen förbränner man den. Den svarta rök som bildas vid för-
bränningen är giftig och leder till ”acid rains”, sura, giftiga regn.

Restvatten: I samband med oljeutvinningen kommer det också upp stora 
mängder saltvatten. I en del områden pumpas det upp lika många fat vatten som 
olja, men i till exempel naturreservatet Yasuni är restvattenmängderna mycket 
större än oljevolymerna. Där handlar det om ungefär 93 fat vatten per 7 fat 
uppumpad olja. För att separera oljan från vattnet används kemiska medel som 
bland annat kan leda till hudproblem och matsmältningsproblem��.

Ibland skänker oljebolagen gamla oljefat som innehållit restvatten till befolk-
ningen, som använder oljefaten för att samla regnvatten. De giftiga kemiska 
medlen finns kvar på tunnornas insida och förgiftar regnvattnet än mer. En 
studie genomförd av Jochnik (1994) visar att regnvattnet är förorenat redan som 
det är.��

Restvattnet hälls ibland ut direkt i floderna. Detta vatten är sex gånger saltare än 
havsvatten och tar ofta död på fisken i floderna. Detta innebär att undernäringen 
ökar eftersom fisken är den vanligaste proteinkällan i mathållningen.

Adolfo Maldonado berättar om en man som hade förlorat två döttrar på grund 
av den förorenade floden. Han gick till bolaget för att klaga och fick då berättat 
för sig att flodvattnet var berikat med protein ”och till och med mjölk, se hur det 
skummar”. Mannen, som varken var läs- eller skrivkunnig, kom till läkarmottag-
ningen och frågade om detta stämde.

Andra restprodukter: I samband med oljeutvinningen brukar bolagen göra 
tre bassänger för olika typer av restprodukter, bland annat en för den lera som 

51 Enligt intervjuer med sjuksköterskor från Texaco-området

52 Jochnick, C. 1994. Violaciones de derechos en la Amazonía Ecuatoriana. Las 

consecuencias humanas del Desarrollo Petrolero. Edit. CERS. Quito. Ecuador.
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kommer upp vid borrningarna. Dessa bassänger är helt oskyddade. Alla läcker 
de något, 60 procent råkar ut för större läckage.�� Bassängerna är en permanent 
lösning och inte till för tillfällig förvaring. Restprodukterna försvinner sakta men 
säkert ned i grundvattnet eller ut i närliggande vattendrag. 

Många gånger sätts hela bassänger i brand som ett sätt för företagen att göra sig 
av med resterna. Då kan hela himlen förmörkas av den svarta röken. Förbrän-
ningen leder till sura, giftiga regn.

Det finns bättre metoder att hantera restprodukterna. I bland annat USA åter-
injiceras restprodukterna i jordskorpan, utan att befolkningen kommer i direkt 
kontakt med dem. Det har dock inträffat, bland annat i Nigeria, att man har råkat 
återinjicera restprodukterna så att de i stället för i jordskorpan har hamnat direkt 
i grundvattnet. 

Läckage: I genomsnitt beräknar man att det sker ett läckage i ecuadorianska 
Amazonas var femte dag.�� Hela bassänger med restprodukter springer ibland 
läck och förorenar marker och floder. Oljeledningar springer också läck eller 
utsätts för läckage genom sabotage. År 1998 dog 100 barn när ett läckage drab-
bade raffinaderiet i Esmeraldas. Barnens föräldrar tog barnen till floden för att 
skydda dem mot elden som orsakades av läckaget, men eftersom den brinnande 
oljan flutit ut i floden också brändes barnen till döds. 

Adolfo Maldonado fnyser åt bolagens tal om att de använder sig av ”spetstek-
nologi” för att göra rent efter de läckage som inträffar. Han visar bilder på hur 
denna rengöring genomförs med mycket enkla metoder och dåliga resultat. Efter 
ett stort oljeläckage i reservatet Cuyabeno 1989 (området drabbades av en ny stor 
katastrof 2006) packades den uppsamlade oljan i påsar, som helt enkelt grävdes 
ned i marken. 

Att smutsa ned kan innebära en ekonomisk vinst. Det är billigare för företagen 
när ett rör springer läck och försäkringen betalar för lagningen än att byta ut hela 
system med föråldrade rör, förklarar Adolfo.

53 Maldonado, A.; Narvaez, A. 2003. Ecuador ni es, ni será ya, país amazónico. Inventario de 

impactos petroleros –1. Edit. Acción Ecológica. Quito. Ecuador.
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Texacoprocessen – en rättslig  
prövning av oljebolagens ansvar

Vilka följder kan oljeutvinningen tänkas få på långt sikt? Kanske kan en välkänd 
och pågående rättsprocess ge en fingervisning om detta. Sedan 1993 drivs en rät-
tegång för att utkräva ansvar för de skador som dåvarande Texacos oljeutvinning 
orsakade i Ecuador. Fallet anses vara historiens största miljöbrottmål och tros 
kunna få stora konsekvenser om Texaco (numera Chevron) fälls. En prejudice-
rande dom som går emot Chevron kan öppna fältet för flera liknande rättspro-
cesser på andra håll och skulle innebära en radikal utvidgning av internationella 
konventioners och rättigheters juridiska räckvidd. En sådan dom skulle rimligen 
påverka villkoren för andra oljebolag som bedriver verksamhet i Ecuador. Av den 
anledningen väljer vi i den här rapporten att ta en närmare titt på Texacoproces-
sen.

I det här kapitlet följer först en kort sammanfattning av vad rättsprocessen går 
ut på och något om miljöskadornas proportioner, därefter kommer en kronologi 
över händelseförloppet från 1992 och framåt och det juridiska läget som det ser 
ut för närvarande. Kapitlet avslutas med en samling vittnesmål från boende i 
de drabbade områdena samt ett stycke om vilka konsekvenser Texacoprocessen 
tycks ha fått för andra oljebolag med verksamhet i regionen.

Fallet
Texaco, som efter en fusion med Chevron bytte namn och numera heter just 
Chevron, var pionjär i oljeutvinningen i den ecuadorianska delen av Amazonas.�� 
Det amerikanska oljebolaget verkade i regionen, den så kallade Napokonces-
sionen, mellan 1964 och 1992, då man pumpade upp sammanlagt 27,2 miljoner 
fat råolja�� och beräknas ha gjort en vinst i storleksordningen 200 miljarder 
kronor.��

Ungefär 30 000 invånare i den ecuadorianska oljeregionen, organiserade i 
Frente de la Defensa de la Amazonía (FDA), en paraplyorganisation för miljö- 
och ursprungsfolksgrupperingar och småbönder i området, har stämt Chevron. 
De kräver att bolaget sanerar de stora områden som anses ha förorenats av rest-
produkter från dåvarande Texacos oljeutvinning. Kostnaden för en sådan ”upp-
städning” beräknas av oberoende experter till allra minst 33 miljarder kronor. �� 
Målsägarna kräver också att de oljefaciliteter som finns i området moderniseras 
för att förhindra ytterligare läckage och att de boende i regionen erbjuds kost-
nadsfri och grundlig medicinsk behandling.��

55 Kimberling, J. 1992. Crudo Amazonico, Quito: Abya-Yala

56 The Nation. 1999. Texaco on Trial. Sid 11. 31 maj.
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”Regnskogarnas Tjernobyl”
FDA kallar föroreningarna i dåvarande Texacos oljeutvinningsområde för ”regn-
skogarnas Tjernobyl”�0. Den drabbade regionen är ett av jordens absolut artri-
kaste områden och har av tropikbiologen Norman Myers klassats som ”jordens 
biologiskt rikaste zon... ett slags globalt epicentrum för biologisk mångfald ”.�� 

Sammanlagt rör det sig om mer än 68 miljarder liter borrvatten, ungefär 16,3 
miljoner liter per dag��, som i stället för att ha återinjicerats djupt ned i marken 
dumpades i diverse sjöar och vattendrag och i flera hundra (siffrorna i littera-
turen varierar mellan dryga 600 och över 1 000) bassängliknande öppna hål i 
marken. Gifterna har enligt FDA därefter nått grundvattnet, större vattendrag 
och floder, som inte sällan är civilbefolkningens enda vattenkällor. Utöver det 
giftiga borrvattnet beräknas ungefär 63,5 miljoner liter råolja ha läckt ut från den 
transecuadorianska pipeline som transporterade oljan från Amazonasområdet 
till hamnstaden Esmeraldas��. Utsläppsmängderna är därmed tiotals gånger 
större än när oljetankern Exxon Valdez 1989 stod för historiens dittills största 
oljeläckage utanför Alaskas kust. Den gången läckte 41,6 miljoner liter råolja 
(men alltså inget borrvatten) ut i Port Williamsundet. �� 

Händelser efter 1992 – en kort historik
Målsägarna vände sig 1993 till en federal domstol i New York för att inleda en 
rättsprocess mot dåvarande Texaco. Efter många juridiska tvister om huruvida 
rättsprocessen skulle drivas i USA (som FDA ville) eller i Ecuador (som dåva-
rande Texaco förespråkade) beslutade en amerikansk domstol att ärendet skulle 
prövas i Ecuador. 

År 1995, medan rättsprocessen pågick i USA, gjorde den ecuadorianska staten en 
överenskommelse med Texaco. Avtalet gick ut på att Texaco skulle investera mot-
svarande 260 miljoner kronor för att sanera de förorenade områdena. Sanerings-
insatser gjordes och tre år senare skrev ecuadorianska staten på ett dokument 
som friade Texaco från ansvar i den händelse andra anklagelser skulle riktas mot 
bolaget.�� Fallet fortsatte dock att drivas eftersom målsägaren inte är staten utan 
de drabbade människorna.

Enligt FDA har emellertid den sanering som gjorts inte gått riktigt till; man 
hävdar att Texaco i de flesta fall bara täckte över borrvattensbassängerna med 
jord. Ecuadorianska staten bestämde sig så småningom också för att dra Texaco 
inför rätta, för bedrägeri. Staten anser, baserat på vatten- och jordprover tagna i 

chevrontoxico.org. Se också Langewiesche, W. 200�. Jungle Law. Power & Politics. In 
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området och på hård vetenskaplig kritik mot Texacos metoder för att mäta föro-
reningarna på de platser som man sade sig ha sanerat, att oljebolaget har vilselett 
staten om platsernas miljöstatus. Staten menar också att Texaco har gjort med-
vetna ansträngningar för att tiga om, och i vissa fall gömma, andra platser som 
förorenades under oljeutvinningsepoken. 

I augusti 2004 hade rättegången, som hålls i den ecuadorianska staden Nueva 
Lojas (även kallad Lago Agrio) hovrätt, nått bevisningsfasen och båda sidors 
provtagningar av vatten och jord inleddes. Domstolen begärde in prover från 
122 olika platser, men den 22 augusti 2006, när 105 prover från 42 olika platser 
hade analyserats och 98 procent av dem visat sig innehålla olagligt stora mäng-
der gifter��, bestämde sig domstolen för att ställa in de återstående provtagning-
arna��. Ytterligare prover ansågs onödiga.

För närvarande beräknas ett första domstolsutslag komma först 2008 eller 2009, 
därefter finns möjligheter för de inblandade parterna att överklaga domstolens 
beslut.

Det juridiska läget
FDA anser att dåvarande Texacos arbetsmetoder bröt mot det koncessionsavtal 
som slöts mellan bolaget och den ecuadorianska staten. Chevron hävdar å sin 
sida att man har följt ecuadoriansk lag. Enligt avtalet mellan dåvarande Texaco 
och ecuadorianska staten åtog sig oljebolaget att ”vidta lämpliga åtgärder för 
att skydda flora, fauna och andra naturresurser, och att förhindra föroreningar 
av vatten, luft och jord”.�� Enligt FDA:s advokater har dåvarande Texaco också 
brutit mot ett flertal ecuadorianska miljölagar.

Utöver nationell miljölagstiftning ställs domstolen inför frågan om huruvida 
dåvarande Texaco kan fällas för brott mot de mänskliga rättigheterna och mot 
internationell folkrätt, den så kallade ”law of nations”. Det som gör rättegången 
unik är bland annat det faktum att det är första gången som ett företag anklagas 
för att ha avvikit så mycket från internationell miljöpraxis att arbetsmetoderna 
kan anses utgöra ett brott mot internationell folkrätt.�� Chevron har å sin sida 
argumenterat att internationell rätt inte gäller på miljöområdet, där det står varje 
land fritt att stifta de miljölagar man vill ha. Rätten till egna nationella miljöbe-
stämmelser krockar dock med ett växande antal internationella avtal, däribland 
Stockholmsdeklarationen från 1972 och den 20 år yngre Riodeklarationen. Dessa 
deklarationer identifierar rätten till en ren och hälsosam miljö som en fundamen-
tal och omistlig mänsklig rättighet och förbjuder både stater och privata aktörer 
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att äventyra ”de miljömässiga behoven hos nuvarande och framtida generatio-
ner”, som det står i Riodeklarationen.

En annan internationell konvention, ILO:s konvention 169, hamnar i särskilt 
fokus i rättsprocessen mot Chevron. Konvention 169 erkänner ursprungsfolkens 
sociala, kulturella och religiösa rättigheter. Även rätten till egna institutioner, 
bevarandet och utvecklandet av sina kulturer och levnadssätt, samt rätten till 
traditionella landområden skall respekteras och skyddas enligt konvention 169, 
som ratificerades av Ecuador 1998.

ILO-konventionen 169:s paragrafer om ursprungsfolks rätt till land och till insyn 
i och medbestämmande när det gäller beslut om hur marken ska användas kol-
liderar med annan lagstiftning. I Ecuador, liksom i många andra länder, har 
ursprungsfolk rätt till marken medan staten äger rätten att göra vad man vill 
med det som finns under markytan.�0 Regeringar kan, precis som har varit fallet 
i Ecuador, Sverige och många andra länder, tillåta nationella eller utländska 
företag att prospektera och utvinna olja och andra underjordiska naturtillgångar. 
Den fråga som nu ställs på sin spets är huruvida internationella konventioner, till 
exempel ILO:s konvention 169 (som Ecuador, men inte Sverige, har ratificerat) 
juridiskt sett väger tyngre än de nationella lagar som ger regeringar rätten att 
göra vad de vill med underjordiska tillgångar.��

Färska vittnesmål från Texaco-området
Femton år efter det att oljeutvinningen i området har upphört finns hälso- och 
miljöproblemen kvar. Tove Silveira Wennergren har träffat boende i det område 
där Texaco arbetade och frågat dem hur situationen är just nu.

Victoria Merizalde, boende i byn 30 de Mayo, La Parque 
”Våra barn är sjuka, de är allergiska mot allting, framför allt mot den starka 
lukten från marken. Nu har de fått sprutor i Quito. Jag har tre barn och de har 
alla ont i magen och i huvudet. De nyser hela tiden, det är som en influensa. I 
Quito sa de att det beror på föroreningarna. Ända sedan de var små har de haft 
de här problemen. Nu är min dotter gravid och vi är oroliga för att barnet ska få 
samma sjukdomar. Sedan fem år tillbaka har vi fått olika behandlingar. Vi bodde 
här när Texaco verkade i området. De berättade aldrig om några risker. 

Jag har en bror som dog. Han hade hudinfektioner och sedan fick vi veta att han 
hade cancer. Då var den redan långt framskriden. Häromkring finns det många 
människor som är sjuka och många som har dött. Det är klart att vi har tänkt på 
att flytta, och om vi kunde sälja huset så skulle vi göra det. Men det finns ingen 
som vill köpa.”

70 Artikel 247 i landets konstitution. Hearn, K. 2006. Big Oil on Trial. In the Ecuadorian 
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Maria Garófalo, boende i byn San Carlos 
”Vi bor här sedan 1� år tillbaka, då flyttade vi hit från Shushufindi. För några år 
sedan började jag få yrsel och värk. Till slut kunde jag knappt gå. Tidigare, under 
Texacos tid, hade bolaget hällt ut råolja på vägarna och vi hade gått där i bara kjol 
eller shorts. När jag kostade på mig att gå till läkaren fick jag veta att jag hade 
livmoderscancer. Jag gjorde fler tester i Quito och de sa att cancern var behand-
lingsbar. Jag var nästan ett år i Quito och behandlade cancern. Sedan sa de att 
sjukdomen var stabil, men att det var farligt för mig att återvända hit. När jag var 
som sämst kunde jag inte sitta upp, inte gå, jag fick ligga hela tiden.

Då fick jag veta att min dotter, Silvia, också hade cancer. I levern. Silvia är 18 år 
gammal. Nu är hon under behandling, hon får strålbehandling i Guayaquil, och 
hon har tappat mycket hår. Det är sorgligt att se henne. Jag ska behandlas varje 
halvår, men nu har jag inte gått på behandlingarna. Vi har inte råd.”

Men Maria Garófalos har inte enbart drabbats av Texacos agerande. Numera står 
hönsburarna på hennes gård tomma. De 200 hönor som Maria hade köpt för att 
sälja ägg och på så sätt bekosta dotterns cancerbehandling dog en kväll när olje-
bolaget Petroecuador släppte ut hett, salt och giftigt vatten i bäcken bakom deras 
hus. Familjen hade glömt stänga in dem i sina burar. Maria, hennes man och dot-
tern Silvia bor alldeles intill en oljeborrstation som tidigare tillhörde Texaco. Den 
är fortfarande i bruk, men nu i statliga Petroecuadors regi. Ljudet från pumpen 
på stationen hundra meter bort ligger som en matta över den lilla gården med 
hönsburarna.

Även om många företag skärpt sig sedan rättsprocessen mot Chevron-Texaco 
började och miljökraven är hårdare så fortsätter problemen, om än i minskad 
skala. Familjen Garófalo berättar att ungefär var fjortonde dag brukar Petroecua-
dor släppa ut det vatten som kommer upp i samband med borrningen rakt ut i 
den lilla bäck som rinner förbi familjens gård.

Elias Roberto Piyahuaje, ledare för Secoyafolket
”Varken regeringen eller Texaco har tagit hänsyn till våra mänskliga rättigheter. I 
dag har vi 400 km2, tidigare hade vi 10 000. Det går inte att jaga och fiska längre.

Vi vill ha tillbaka vårt rena vatten och hoppet för att leva. Men varken Texaco 
eller regeringen har förstått. Texaco fortsätter att sätta käppar i hjulen för pro-
cessen.

I dag är vi ungefär 500 secoyas, för 40-50 år sedan var vi 70 000. Ett annat folk, 
tetete, försvann. Hela folket. Vi har överlevt, men det är knappt. Och vi kämpar 
för att få leva. Jag tycker att det är rätt att prata om ett folkmord.”

Emergildo Criollo, ledare för cofanfolket
”Texaco påverkade oss mycket allvarligt. De förorenade miljön och floderna, och 
djuren försvann för det var så mycket oljud och oljeläckage. Många fiskar dog 
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också. Vi Amazonasfolk blev lämnade helt utan djur i skogen och fiskar i flo-
derna.

Bland cofanerna har sex personer dött i cancer. Folk från andra ursprungsfolk 
har också dött, och nybyggare, som också bor nära oljeborrhålen, jag vet inte hur 
många. 

Vi riskerar att försvinna som folkslag. Vi splittras också hela tiden eftersom föro-
reningarna gör att människorna flyttar till andra territorier för att leva bättre. 
Föroreningarna som Texaco lämnade är fortfarande kvar. Det är ett folkmord. 

Innan oljebolagen kom levde cofanerna och tre andra ursprungsfolk längs med 
floden Aguarico, vi var fria, det fanns inga gränser, vi kunde cirkulera på båda 
sidorna om floden, över och under, det fanns inga gränser, inga föroreningar. Vi 
hade tillräckligt med djur att jaga, tillräckligt med fisk och vi levde utan sjukdo-
mar. Vi hade bara sjukdomar som schamanerna kunde bota. Men med Texaco 
kom sjukdomar som vi inte kände till och som scahamanerna inte kunde bota, för 
det var okända sjukdomar som kom från föroreningarna.”

Marcus Nazareno Cerobio, småbonde  
från kooperativet Brisa del Aguarico
”För 30 år sedan fanns det nästan inga föroreningar här. Jag har kunnat se de 
förändringar som har skett efter att Texaco började exploatera olja. Nu finns det 
många sjukdomar som inte fanns tidigare och det finns nästan inga djur eller 
fiskar. Vi visste inte att de förorenade, vi förstod bara att de dödade djur och 
fiskar. Men de förorenade vattnet och allting. Allt är helt förorenat och det finns 
det bevis för.

Tidigare odlade vi kaffe, bananer, kakao. Men nu förstörs allt. Förut levde banan-
planterna länge, nu förstörs de snabbt. De får någon sjukdom och så torkar de 
och dör.

Man kan se att många människor är sjuka och så var det inte när vi kom hit. När 
de badar så får de utslag av vattnet. Många människor har värk som man inte ens 
känner till, för tidigare var det inte så. De flesta har värk i benen och vi vet inte 
varför.”

Rosa Moreno, sjuksköterska på kliniken i San Carlos
”Vi har tagit olika urinprov och luftprov och de tyder på föroreningar. Många 
människor här är fattiga. De få slantar de hade sparat har de fått använda till 
olika behandlingar. Många här har cancer som inte går att behandla. Andra 
familjer har fått flytta härifrån. De har sålt allt de har för att rädda livet på någon 
familjemedlem. De vanligaste hälsoproblemen är luftvägsproblem, hudproblem, 
cancer i livmodern och magen, värk i benen och i fötterna. När jag kom hit 1984 
täckte Texaco vägarna med den råolja som inte gick att använda.�� 

72 Detta görs dock inte i de områden där Skanska är verksamt.
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För ungefär sex år sedan fanns det mer hudproblem här. Nu har folk lärt sig. De 
vet att man inte kan bada och tvätta sig i floderna. Nu är det bara ungefär fem 
familjer härifrån San Carlos som gör det. Men från bysamfälligheterna längre 
bort kommer de fortfarande hit med samma problem.

Många barn kommer in med luftvägsproblem och influensa eller diarréer. Ofta är 
de undernärda också. En del har inte fått tillräckligt mycket näring.” 

Texacoprocessens konsekvenser för  
andra oljebolag i regionen
Texacofallet kan komma att påverka andra oljebolags agerande i Ecuador. Rim-
ligtvis bör de sociala och ekonomiska biverkningar, hälsoproblem och skador på 
miljön som har påvisats under Texacoprocessen få övriga bolag att överväga sitt 
agerande. Bedömare tror att bevisbördan i framtiden i mycket större utsträck-
ning än tidigare kommer att hamna hos bolagen. De bör med stor säkerhet kunna 
visa att deras verksamhet inte innebär samma typ av skadeverkningar på miljön 
och lokalbefolkningen som Texacos oljeutvinning ledde till. 

Enligt Atossa Soltani på den amerikanska organisationen Amazon Watch har 
processen redan fått andra oljebolag i Ecuador att skynda långsamt. Soltani 
hävdar att Ecuadors regering avsatt 80 procent av det ecuadorianska Amazonas-
området till oljeutvinning, men budgivningen på de olika koncessionerna har gått 
trögt eftersom oljebolagen fruktar indianfolkens protester och motstånd. 

Ecuadors nuvarande president Rafael Correa har också slagit an en hårdare ton 
mot oljebolagen. Texaco har orsakat miljöförstöring som lett till ”utrotning av 
hela folk”, slog han fast när han besökte de områden i Amazonasregionen som 
omfattas av rättsprocessen mot nuvarande Chevron. Presidenten sade att reger-
ingen ska analysera möjligheterna att anmäla företaget för brott mot mänsklig-
heten. Han sade också att alla typer av miljöeffekter förr eller senare leder till 
sociala konflikter, att många bönder har mark de inte kan odla och att många i 
området är drabbade av cancer.��

73 Silveira, Wennergren, T. 2007. Correa överväger anmäla Texaco på nytt.3 maj.
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Situationen i de block där Skanska  
är eller har varit verksamt

I det här kapitlet redogörs, block för block, för hur situationen ser ut där Skanska 
är eller har varit verksamt och vilka konsekvenser oljeutvinningen har fått på 
respektive plats. Här ryms bland annat åtskilliga vittnesmål från boende på de 
berörda platserna och avslutningsvis ett underkapitel där ursprungsfolkens och 
nybyggarnas inställning till oljebolagen kortfattat redovisas. För mer detaljerad 
läsning om hälsoproblemen i oljeutvinningsområdena hänvisas till kapitlet om 
hälsosituationen för de boende i oljeområdet. 

Block 16
Enligt regionala myndigheter, ursprungsfolks- och miljöorganisationer är Block 
16 det svåraste oljeblocket att få insyn i. Block 16 är en militariserad zon bevakad 
av inte bara ecuadoriansk militär, utan också av det spanskargentinska oljebola-
get Repsol-YPF:s säkerhetsvakter. För att få tillträde till blocket krävs tillstånd 
från oljebolaget eller huaoranifolkets organisation Organización de la nacio-
nalidad huaorani del Ecuador (ONHAE). Förutom inträdesbiljetten till natio-
nalparken och tillståndet kräver de två intressenterna att man meddelar deras 
kommunikationsavdelningar av vilken anledning man rör sig i blocket. Verksam-
heten i Block 16 har fått mycket kritik i Ecuador, i synnerhet bolagens behandling 
av ursprungsfolken i området. 

Block 16 ligger mitt i ursprungsfolket huaoranis territorium och utgör också en 
del av nationalparken Yasuní, i östra Ecuador, mot gränsen till Peru. Både parken 
och huaoranis mark är sedan 1989 klassade som biosfärområden av UNESCO, 
FN:s organisation för samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommu-
nikation/media. Biosfärområden är internationella reservat som anses ha speci-
ellt värdefulla ekosystem. 

Yasuníparken är uppdelad i två delar. Den södra delen är skyddad från all utvin-
ning, för att bevara naturen, men också för att ge de två folkslagen tagaeri och 
taromenane möjlighet att leva isolerade. Den norra delen av parken är öppen för 
utvinning av inte bara olja utan också av andra naturresurser, men under begrän-
sade former. Förutom Block 16 finns här fyra oljeblock till, bland annat Block 31. 
Ungefär 60 procent av Yasunís yta kontrolleras av olika oljebolag. 

Från början tillhörde utvinningsrättigheterna i Block 16 det amerikanska företa-
get CONOCO, men företaget utnyttjade aldrig sina rättigheter. Det var först när 
det amerikanska bolaget Maxus Energy Corporation tog över 1991 som verksam-
heten satte igång. Skadorna på Yasuní och huaoranifolkets marker blev stora. 
Bland annat lät bolaget 1993 bygga en stor väg, Maxusvägen, rakt igenom natio-
nalparken och huaoranifolkets territorium. Vägen utgör en länk till omvärlden 
för dem som arbetar vid nio oljebrunnar, två produktionsanläggningar och det 
katolska universitetet Pontificias biologiska fältstation i nationalparken.
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Stora skogsområden skövlades i samband med vägbygget 1993 och delar av den 
biologiska mångfalden hotades på grund av att det nu blev betydligt enklare att 
exploatera naturresurserna i den annars så otillgängliga djungeln. 1995 övertog 
det argentinska oljebolaget Yacimientos Petrolíferos (YPF) rättigheterna att 
utvinna oljan. Fyra år senare gick det spanska oljebolaget Repsol ihop med YPF. 

För närvarande finns det drygt 100 oljekällor i block 16. Området producerar 55 
000 fat råolja.��  Enligt biologen Karoline Nolsø Aaen produceras nio fat avfalls-
vatten som innehåller höga halter av svavel, per fat råolja.�� Avfallsvattnet ska 
åter ledas in i oljekällorna, men Karoline Nolsø Aaen hävdar att hon under sitt 
besök i block 16 år 2006 själv såg att sådant vatten även läcker ut i marken.��

Huaoranifolket levde traditionellt av jakt, men har med tiden blivit allt mer bero-
ende av oljebolagen för att kunna försörja sig och för att få tillgång till sjukvård 
och skolundervisning. Oljeexploateringen har också inneburit att huaoranifolket 
kraftigt decimerats. Man räknar med att det bara finns ett par tusen huaoranis 
kvar. I Block 16 finns det tre byar med huaoranis, med sammanlagt omkring 150 
invånare. 

Enligt ONHAE är rörelsefriheten i blocket mycket begränsad. Den ecuadorianska 
miljöorganisationen Acción Ecológica ifrågasätter också Repsol-YPF och mili-
tärens nära relationer. Enligt organisationen finns det sedan 1 oktober 2003 ett 
kontrakt mellan parterna som bryter mot landets grundlag. Enligt grundlagen 
ska militären tjäna staten och inte privata företag.

Motiveringen till militärens närvaro är att oljebolagen arrenderar utrustning 
och mark som tillhör den ecuadorianska staten, och dessa installationer måste 
försvaras. Enligt kontraktet ska militären varje vecka förse oljebolaget med 
underrättelseuppgifter om vilka som rör sig i och utanför området. Underrät-
telseuppgifterna ska enligt Acción Ecológica bland annat ha använts i syfte att 
kriminalisera den lokalbefolkning som har demonstrerat eller på annat sätt gjort 
motstånd mot bolagets verksamhet i blocket. 

Delar av huaoranibefolkningen har de senaste åren organiserat ett motstånd 
mot Repsol-YPF:s verksamhet i Block 16. Invånare i blocken har i samband med 
demonstrationer rapporterat om hot och våld från militär och privata säkerhets-
bolag. 

Enligt José Proaño, aktivist på den ecuadorianska miljöorganisationen Acción 
Ecológica, är alla företag som deltar eller har deltagit i oljeutvinningen i Block 16 
delansvariga för att ha kränkt huaoranifolkets rättigheter. Han anser att huao-

�4 Ett fat (barrel på engelska) uppgår till cirka 159 liter.

75 Karoline, N. A. 2006. Ecological and Sociological Impacts of Oil Industry in and around 
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ranifolket ”är främlingar i sitt eget territorium” och tycker inte att bolagen borde 
bedriva någon som helst verksamhet på deras mark. José Proaño säger också att 
den väg som leder in till Block 16 bara kan användas av Repsol-YPF och deras 
underleverantörer. Ingen annan har fritt tillträde till nationalparken Yasuní den 
vägen.

Karoline Nolsø Aaen uppger att vid Repsol YPF:s oljepump finns det rör som 
läcker ut giftigt avafallsvatten direkt i floden Dicaro. Hon uppger vidare att det 
inte har gjorts någon vetenskaplig undersökning av vattenkvaliteten, eftersom 
oljebolaget kontrollerar området.��

Vittnesmål och kommentarer från Block 16

Ague Omene, invånare i byn Guiyero

”Ecuador är inte som Colombia, som har en konflikt. Varför är det ändå så att 
det är en massa militärer här? Så fort ursprungsfolken gör någonting, en strejk 
eller blockad, så är de här och våra kamrater hamnar i fängelse. Hur kan de stå 
bakom företagen, under vilken lag? Nu har de byggt en ny militärförläggning här 
i närheten så att de kan vara på plats så fort det händer något”.��

Nampai Ahua, en av ledarna i byn Guiyero
”Vi gjorde en blockad under fem dagar. Vi hade grävt ett hål i vägen och brände 
bildäck och bensin. Men militären och polisen kom från två håll, beväpnade med 
tårgasbomber. Militären hade tjugo stridsvagnar och de sköt mycket tårgas, även 
där det fanns kvinnor och barn. De kastade in tårgas i husen och barnen fick det i 
ögonen. Chefen för Repsol sa att ´ni säger att ni är 2000 men ni är bara 200 och 
vi ska göra slut på er och ta över här´.

Militären hotade oss med vapen och vi var tvungna att ta ifrån dem vapnen. Då 
sköt de tårgas på oss. Tre tårgasbomber kom in i huset, i köket och i vardagsrum-
met. Det flög kulor åt alla håll, men vi klarade oss från att bli träffade. Det pågick 
en vecka, natt och dag, och våra familjer fick gömma sig i skogen. Det hade varit 
bättre om de hade kallat till ett möte och frågat vad vi krävde. Nu kom de med 
masker, som om det vore krig”.��

Dagboksanteckningar från ett besök i Block 16
Militär och säkerhetsvakter kontrollerar alla som rör sig i block 16. Det är därför 
inte helt lätt att ta sig in för att undersöka och rapportera. Här är utdrag ur dag-
boksanteckningar från Tove Silveira Wennergrens besök i Block 16.

”Vi tar oss till blocket i kanot. Med bil går det snabbare, men då måste man ha 

77 Uppgiften grundar sig på hennes egna observationer vid ett personligt besök i området 
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tillstånd från Repsol. Redan när vi går i land från kanoten uppmärksammar mili-
tären på en bro ovanför floden vår närvaro. Vi har hunnit bära in våra saker på en 
veranda när vi får den första påhälsningen från militären och Repsol. En beväp-
nad militär och en säkerhetsvakt från bolaget vill se våra tillstånd att röra oss i 
blocket. De verkar inte nöjda med våra papper, men går ändå iväg efter en stund.

När vi skulle stanna till vid avfallsstationen på vägen tillbaka från Timpoca, som 
ligger längre in i blocket, till Guiyero, hade militären hunnit före. De stoppade 
bussen och klev på. De sa att vi måste följa med in på oljestationen för vi hade 
inte rätt att vistas längre in på området än i Guiyero. De sa också att vi måste ha 
ett speciellt tillstånd för att jobba inne på blocket. Även denna gång var det en 
militär som stod med ett stort vapen någon meter ifrån mig, och en säkerhets-
ansvarig från Repsol. Vi vägrade gå av bussen och stämningen blev lite hotfull. 
Bussen svängde in mot stationen men vi vägrade gå av. Istället sprang Nampai, 
en av bysamfällighetens ledare, skrikande och svärande in på stationen och efter 
ett tag kom han ut och sa att vi kunde köra. Chauffören vågade nog inte annat 
och vi kom iväg hemåt. Alla säkerhetsvakter vi träffat på under resan har hävdat 
att de är säkerhetschefer. Detta visar tydligt att företaget har koll på vad vi håller 
på med och var vi befinner oss.

Sedan blev vi åter störda av ännu en ”säkerhetschef”. Även han var inne på spåret 
att vi inte fick röra oss längre in i blocket än Guiyero. Fast våra papper säger Tim-
poca… Även här fick vi gå efter att vi känt oss varnade.

Under de två dagar vi tillbringade i blocket fick vi påhälsning av militär och 
säkerhetspersonal, samt de som är ansvariga för ”relaciones comunitarias” (en 
grupp anställd av bolaget för att sköta relationen med lokalbefolkningen) totalt 
fyra gånger.” 

Block 18
Den största delen av Block 18 ligger i provinsen Orellana. Små partier av blocket 
ligger i Napo och norra delen av provinsen Sucumbios. När oljeföretagen Cayman 
och Petromanabí i mitten av 1990-talet tog över blocket flyttades gränserna så 
att parken Sumaco numera ligger utanför oljeområdet. Liksom Yasuní är Sumaco 
klassad som biosfärområde av UNESCO. Förutom ett flertal byar med mestis-
befolkning lever också delar av ursprungsfolket kichwa i området. Invånarnas 
motstånd mot det brasilianska bolaget Petrobras, som numera utvinner oljan i 
blocket, har blivit allt större. Befolkningen utgörs till stora delar av småbönder 
som sett hur miljösituationen har försämrats under de senaste åren. 

I Block 18 har Petrobras byggt två CPF-stationer i byarna Campo Palo Azul och 
Campo Pata. En CPF-station är den anläggning där oljan separeras från den 
giftiga gasen och det förorenade vattnet som uppstår vid utvinningen. Det är 
främst kring dessa två anläggningar som motståndet kring Petrobras verksamhet 
i blocket har kretsat. Liksom Block 16 är Block 18 militariserat och rätten att röra 
sig fritt inom området är begränsad.
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Kritiken mot CPF-stationerna går ut på att de giftiga gaserna och det förorenade 
vattnet som separeras här orsakar stora miljöproblem. Gasen, som förbränns 
dygnet runt, bildar ofta så kallat ”surt regn” som för med sig skador på flora och 
fauna. Invånarna i området vittnar om hur deras skördar har blivit sämre och 
att det inte längre finns lika många bytesdjur att jaga. Lokalbefolkningen klagar 
också på att tankbilarna som passerar byarna läcker ut oljeuppblandat vatten 
utefter vägarna och i dikesgrenarna.

Borrvattnet, som alltså bör återinjiceras i borrhålen, är ett annat problem. Enligt 
Atlas Amazonico del Ecuador�0 finns det inte tillräckligt med hål för att återföra 
det giftiga vattnet i borrhålen. Oswaldo Contreras, Skanskas chef för oljefältet 
Bermejo, har sagt att det aldrig går att återinjicera allt produktionsvatten och 
att det alltid förekommer spillrester.�� Detta bestrids av Skanskas vice hållbar-
hetschef Noel Morrin, som hävdar att allt borrvatten numera återinjiceras ner i 
marken.

Hanteringen av de giftiga gaserna är också långt ifrån optimal. Viktor Vasquez är 
Skanskas miljöansvarige i regionen. Han berättar att det finns långt bättre och 
miljövänligare metoder för att hantera giftgaserna. Den metod som företaget valt 
att använda i Ecuador är enkel och billig. Enligt Vasquez är anledningen till att 
man inte valt en annan teknik att ”det saknas incitament för företagen att inves-
tera i bättre teknik”. Valet av den billigare förbränningstekniken får konsekven-
ser för djurlivet i området. När en av Skanskas oljearbetare i Block 18 får frågan 
om hur det är beställt med djurlivet i blocket svarar han: 

– Ute på blocket bränns det så mycket gas och det är sånt oväsen att det inte 
finns ett levande kryp inom synhåll...

En stor del av de miljöproblem som finns i Block 18 har sitt ursprung i den verk-
samhet som bedrevs här innan Petrobras och Skanska kom till blocket, men bris-
ter i hanteringen finns fortfarande. Flera av invånarna berättar att dumpningen 
av oljespill och restprodukter i vattendrag är något som fortfarande förekommer. 
Tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas inte heller med den tungmetallrika och 
giftiga lera som grävs upp i samband med oljeborrningarna. Kring oljeplatt-
formarna förvaras leran inte sällan på presenningar eller i öppna hål i marken. 
Därifrån kan lerans giftiga innehåll lätt nå ut i ekosystemet, via grundvattnet 
eller närliggande vattendrag.�� 

– Nu vill de göra ännu en ”giftkyrkogård”. Leran gräver de ner och täcker med 
lite jord, som en katt. Men med regnet rinner allt ut. Jorden och leran täcker de 
bara över med en presenning, säger Santo Bravo, från byn Moreña.��
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Myndigheternas syn på verksamheten i Block 18
Länsstyrelsen (Consejo Provinicial) i Coca, där Block 18 ligger, har noterat pro-
blemen. Miljöchefen Agosto Cordova har tagit del av de analyser av vattendragen 
kring plattformarna som Skanska och Petrobras har byggt. Oljeresterna i vatten-
proverna är tydliga. År 2005 gjorde han själv en anmälan om att Petrobras släppt 
ut förorenat vatten i Cocafloden, som förser staden Coca med dricksvatten.�� Han 
har också märkt att människors hälsa har försämrats och att tamdjuren har drab-
bats, vilket får konsekvenser för invånarnas försörjningsmöjligheter. Så här säger 
han:�� 

– Människorna i området berättar, och flera analyser som genomförts bekräftar 
deras utsagor, att företagets restprodukter inte hanteras på tillbörligt sätt. Många 
som bor där har fått hud- och tarmproblem. I kopior på analyser som företaget 
själv har utfört finns till exempel rester av olja. Det är prover som har tagits bara 
några meter från ställen där det hämtas dricksvatten, i närheten av en plattform. 
Det betyder att företaget inte hanterar avfallet på ett bra sätt.

I slutet av 2006 fick Guilbert Quiñonez, som är direktör på miljöavdelningen i 
provinsen Orellana, ta emot en anmälan om dumpat kemiskt avfall i närheten av 
ett par fiskodlingar inte långt från en nedlagd oljeplattform. Han hävdar att man 
intill behållarna med det kemiska avfallet hittade slängda dokument från Skan-
ska.

Andra myndighetspersoner vittnar om problem i kontakterna med bolagen som 
verkar i området, däribland Skanska. Marcos Baños är chef på Cocas miljöin-
spektion. Han säger att Skanska är ett av de besvärligaste företag som han har 
haft att göra med. I januari 2006 fick han besök av Skanska, som erbjöd honom 
att finansiera olika projekt. Till saken hör att det är Baños och hans kollegor som 
utför inspektioner och ger företagen klartecken att allt är i sin ordning. ”Jag tog 
det som muta”, �� säger Marcos Baños. Enligt honom visste Skanska att de inte 
låg bra till och ville på något sätt förbättra sin situation.

Istället för att ta emot erbjudandet åkte Marcos Baños och Guilbert Quiñonez 
ut och gjorde sina inspektioner. Skanska ansågs inte leva upp till de miljökrav 
som de två tjänstemännen menade att ett internationellt företag i byggbranschen 
borde ha som rutin.�� 

Ytterligare en person som arbetar med miljöfrågor i Coca är Raul Vega. Han 
säger sig ha bevis för att Skanska har försökt vilseleda myndigheterna med falska 
uppgifter. 

– Skanskas chef för oljefältet Bermejo, Oswaldo Contreras, var den vi först var i 
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kontakt med på Skanska. Han vägrade att ge oss de uppgifter som krävdes. Det 
enda som behövs för att få tillstånd är en godkänd miljöstudie. Om allt är i sin 
ordning är det inte så svårt att få fram en miljöstudie, men när studien väl kom in 
visade det sig att den var falsk. Någon studie hade aldrig gjorts.�� 

Kritik från civilbefolkningen i Block 18
Verksamheten i Block 18 har också blivit föremål för kritik från miljöorganisatio-
ner och civilbefolkningen. Petrobras koncession i block 18 kan komma att avslu-
tas sedan bolaget har anklagats för att olagligt ha sålt delar av verksamheten till 
andra företag.��

Kritiken från lokalbefolkningen tar upp flera olika aspekter.�0 Så här säger Celia 
Guevara, som bor i byn 3 de Noviembre:

– Genom arbetet som de genomför här förorenar de vårt vatten. Det vattnet 
använder vi för att dricka, bada, till bevattning och för djuren. Många gånger blir 
djuren allt magrare och sedan dör de. Flera av våra djur har dött och korna får 
dödfödda kalvar. Jag själv har också blivit mycket sjuk. För sex månader sedan 
började jag få en hudsjukdom. Jag gick till doktorn, men det blev bara värre, jag 
dog nästan. Nu känner jag mig dålig igen. Vi dricker det där vattnet, för det finns 
inget annat. Alla har vi det likadant.

– Vi vet att när det regnar kraftigt så dumpar de avfall i floden. Det är olja. De 
tvättar sina maskiner i floden. Sedan kommer Dinapa (statligt organ för miljö-
kontroll) och gör sina provtagningar och det blir negativa resultat, även om Con-
sejo provincials (motsvarighet till den svenska länsstyrelsen) tester visar positivt. 
De kemiska medel bolagen använder här är förbjudna i deras egna länder, säger 
Celia Guevara.

– Här bor 70 familjer. Jag hade en odling med vattenmeloner, men när jag var 
tvungen att bevattna med vattnet från floden förlorade jag plantorna. Jag hade 
omkring 2 700 plantor med ungefär 7 000 meloner. Den förlusten motsvarar 
hela min budget. Sedan hände samma sak när jag försökte plantera jordnötter. 
Det var två år sedan. Mina kakaoplantor dog de också. Jag gjorde, med hjälp 
av några vänner som har ett laboratorium, en analys av vattnet och den visade 
på stora förändringar och föroreningar. Vattnet innehåller ”formationsvatten” 
(vatten som kommer upp vid borrning, innehåller råolja och andra kemikalier, 
och är mycket salt). Här ser vi kor dö, fåglar och även fisk. En dag blev jag bjuden 
på fisk som jag sedan fick reda på att de hade hittat flytande döda i floden. Nu har 
vi startat en kommitté för de drabbade och genomför undersökningar.

– Det förekommer en hög grad av föroreningar, men Petrobras säger att det inte 
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är så, lägger Carlos till. Han är ordförande för en kommitté för drabbade i byn 3 
de Noviembre.

Flavio Trujillo är arbetare och bor i byn 25 de Diciembre:

– Arbetarna från byn jobbar här (på oljeanläggningarna) i 15 dagar. Sedan tar det 
lång tid innan de anställer oss igen. Många av arbetarna vet inte vem de jobbar 
för. Få anställs direkt av Petrobras. Några jobbar för Skanska. Vi har mycket 
hälsoproblem, de ger oss inte skyddsutrustning. En dag fick en av arbetarna ett 
vanligt papper för att skydda munnen. Vattnet som ”renats” går direkt ut i bäckar 
och floder. Min far bor lite längre ned och använder det vattnet. Marken som de 
köpte och där de sedan gjorde en kemisk kyrkogård, sa de att de skulle använda 
för planteringar. Men här växer ingenting.

Oljefältet Campo Bermejo
Campo Bermejo ligger i nordöstra Ecuador, i provinsen Sucumbíos, nära gränsen 
till Colombia. Fältets norra delar går in på ursprungsreservatet Cofán Bermejo, 
som är ursprungsfolket cofanernas territorium. Förutom cofánbyerna Chandia 
Na´en, Tayus Canque och Alto Bermejo berörs även kichwa- och shuarfolken av 
oljeutvinningen i fältet. 

I slutet av april 2006 skedde ett oljeläckage i Campo Bermejo som förorenade 
27 000 kvadratmeter. Uppgifterna kommer från en säker källa, som av rädsla för 
repressalier vill vara anonym. Oljebolaget som utvinner oljan heter Tecpecuador 
och är en filial till argentinska Tecpetrol. Tecpecuador har enligt källan försökt 
att dölja läckaget, bland annat med hjälp av Skanska. Samma källa uppger att 
Skanska planerade att anställa folk för att städa upp efter läckaget.

Skanska har hand om många olika uppgifter i Campo Bermejo. Företaget bygger, 
utför elektromekaniska jobb och olika servicearbeten, länkade till oljeutvin-
ningen. Bolagets miljöansvarige, Victor Vasquez, förklarar att en av deras huvud-
uppgifter är att inte förorena. Hans kollega Oswaldo Contreras medger att det är 
en omöjlig uppgift eftersom verksamheten alltid leder till spill. År 2005 vittnade 
invånare i området om att Skanska släppt ut 40 fat olja i floderna Cascales och 
Putsuchoa. Andra vittnar om att regnvattnet är förorenat och att löften om att 
lokalbefolkningen ska få arbeten i industrin inte har uppfyllts. De flesta som 
arbetar i oljefältet Campo Bermejo kommer utifrån.��

Block 31
Granne med Block 16 i Yasuní nationalpark ligger Block 31, som till 70 procent 
består av den norra delen av Yasuníparken där olja får utvinnas. Den resterande 
delen av Block 31 utgörs av huaoranifolkets traditionella territorium. Brasilian-
ska Petrobras, tillsammans med japanska Teikoku, står för utvinningen av oljan. 
Petrobras tog över tillståndet från det argentinska bolaget Pérez Company, som 
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verkade i blocket mellan 1995 och 2002. Det dröjde dock till augusti 2004 innan 
det brasilianska företaget fick tillståndet klart. Tillståndet beviljades efter att 
Brasiliens president Luiz Inácio Lula da Silva genomfört ett statsbesök och lovat 
att investera 100 miljoner US dollar i utvecklingsprojekt i Ecuador.�� Året därpå 
köpte Teikoku en 40-procentig andel av utvinningen i blocket.

Biologen Karoline Nolsø Aaen hävdar att det är svårt att få en klar bild av vilka 
konsekvenser oljeutvinningen har haft i Yasuní, eftersom det dels saknas över-
gripande och oberoende undersökningar av området och dels tar tid innan det 
går att utvärdera långsiktiga förändringar. Enligt henne har dock av allt att döma 
nedsmutsning av vattenflöden och gradvis avverkan av skog påverkat parkens 
biologiska mångfald negativt.��

Petrobras anlitade 2005 bland annat Skanska för att bygga en pir och kontors-
byggnader inför sin planerade oljeutvinning. Efter kraftiga protester och en ifrå-
gasatt miljökonsekvensanalys stoppades Petrobras versamhet i blocket samma 
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år. Förutom att miljökonsekvensanalysen var otillräcklig visade det sig också att 
tillståndet bröt mot flera nationella och internationella miljölagar och ursprungs-
folkens rättigheter.�� Hösten-vintern 2007 godkändes en ny miljökonsekvens-
analys för Block 31. 

Trots att verksamheten i Block 31 inte kom särskilt långt var kritiken mot Skan-
ska hård. Invånarna i byarna Sani Isla och Chiru Isla kunde vittna om allvarliga 
föroreningar. Man hävdade bland annat att företaget hade släppt ut diesel och 
annat giftigt avfall i vattendragen kring byggarbetsplatsen. Vattendragen rinner 
alla ut i floden. Miljöorganisationen Acción Ecológica, som inspekterade byggar-
betsplatsen i mars 2005 vittnade om detta och även om att företaget dumpat sina 
latriner i närheten.��

Acción Ecológica menade att utsläppen resulterat i allvarliga hälsoproblem 
bland invånarna i närheten av hamnbygget. Andra klagomål gjorde gällande att 
Skanska anställt fyra personer från byn Chiru Isla utan att betala några löner. 
Anklagelserna handlade också om att företagets anställda köpt bananer och yuca 
i byn utan att betala. Petrobras har inte heller betalat de människor vars mark de 
påstått sig ha köpt för att Skanska skulle bygga hamnen. 

Acción Ecológica menar även att företaget grävt upp sand från flodbotten för 
att använda i hamnbygget. Detta gjorde man utan tillstånd från länsstyrelsen 
(Consejo Provincial). Att ta upp sand från flodbotten kan få stora negativa mil-
jöeffekter på floden. Dessutom har Skanska inte informerat invånarna om vilka 
konsekvenser bygget kunnat få, vilket är emot lagen. 

Tidigare uttryckte personer inom Skanska förhoppningar om att åter bli kontrak-
terade om och när Petrobras verksamhet återupptas. Victor Vasquez, miljöansva-
rig på Skanska, säger att ”det är ju bättre om vi arbetar där än ett annat företag 
som ser mindre till miljön än vad vi gör”.  Noel Morrin på Skanskas huvudkontor  
hävdar dock att det är osannolikt att Skanska skulle vilja fortsätta verksamheten i 
Block 31, eftersom miljöriskerna är alltför höga.

Ursprungsfolkens och nybyggarnas  
inställning till oljebolagen
Bland invånarna i och kring oljeblocken finns det en ambivalent inställning till 
oljebolagen. Bolagens verksamhet har lett till att invånarna i byarna blivit bero-
ende av dem och många söker sig till Amazonasregionen i jakt på arbeten eller 
möjligheter att sälja sina varor. Samtidigt finns det en stor frustration bland 
befolkningen med anledning av bolagens inbrytningar på invånarnas marker.

94 Enligt Karoline Nolsø Aaen (2006: 18) var dock huvudskälet till att verksamheten i Block 31 
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Juan Manuel Fuertes, parlamentsledamot för Amazonasprovinsen Sucumbios, 
menar att frånvaron av den ecuadorianska staten är en del av problemet. Statens 
ringa roll i provinsen har enligt Fuentes historiska orsaker.

– Provinsen föddes långt avlägset från resten av landet och befolkningen levde 
länge sina egna liv utan inblandning från staten. När så plötsligt oljeboomen slog 
till var det relativt enkelt för oljebolagen att bryta mot lagar och kränka rättighe-
ter, utan att staten ens var närvarande för att hindra detta. Staten var också hårt 
pressad av Internationella valutafonden och Världsbanken att exploatera sina 
oljefyndigheter som del av de strukturanpassningsprogram som dessa multilate-
rala kreditgivare förespråkade. 

Under 1970-talet kom många nybyggare till Amazonasregionen. De förväntade 
sig liksom ursprungsfolken att oljebolagens löften om vägar, infrastruktur, jobb, 
krediter och service skulle infrias. När så inte blev fallet växte ilskan och frustra-
tionen. Med en fortsatt aggressiv exploatering och miljöförstöring blev det ännu 
värre. Att militären aktivt tar oljebolagens parti för att försvara de statliga olje-
installationerna gör inte saken bättre.

Framför allt bland huaoranifolket är stämningen i det närmaste krigisk. Brasili-
anska Petrobras önskan att få exploatera Block 31, och även provborra i närheten 
av den skyddade södra delen av Yasuníparken, har väckt upprördhet. Internatio-
nella och nationella miljöorganisationer och ursprungsfolkens stödorganisatio-
ner har reagerat.��

Medan drygt 45 procent av befolkningen i Ecuador beräknas leva under fattig-
domsnivån, är närmare 80 procent av dem som bor kring oljeblocken fattiga.�� 
Detta kan till viss del förklaras med att ursprungsfolken endast marginellt är 
integrerade i landets ekonomi. Det allvarligaste är dock att deras traditionella 
livsbetingelser undan för undan förstörts, vilket i allt högre utsträckning gör 
ursprungsfolken beroende av oljebolagens välvilja. Oljuden, skövlingen, oljespil-
let, expansionen och de brutna löftena ligger till stor del bakom denna situation. 
Många av invånarna lever numera helt av oljebolagens allmosor. Detta är en 
fullständigt ny situation för ursprungsfolken, som tidigare var i det närmaste 
självförsörjande. 

Åren 2003-2005 kännetecknades bland annat av en politisk kris i huvudstaden 
Quito, där presidenter och regeringar avgick på löpande band. Krisen har inte 
inneburit att statens närvaro i Amazonas har ökat, och inte heller stärkt det 
skydd som staten borde utgöra för invånarnas rättigheter. 
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Invånarna i flera byar i Block 18 (både kichwafolk och mestiser) berättar att de är 
trötta på alla brutna löften från bolagens sida. De har varit tydliga med att de vill 
ha en dialog direkt med oljebolagen, men har i de flesta fall ignorerats eller hän-
visats till underleverantörerna, däribland Skanska. Folk i de här byarna är också 
märkbart frustrerade över statens agerande, eller brist på agerande.�� 

– Staten och lagarna skapar kommuner och andra lokala myndigheter som arbe-
tar med miljöfrågor. Men sedan kör ofta andra statliga myndigheter och organ 
över de beslut som tas i bland annat kommunerna och länsstyrelsen. Ibland 
struntar de till exempel i prover som redan tagits och tar nya prover istället. Vem 
ska skydda våra rättigheter, som hälsa och miljö? Det tycker vi är märkligt”, säger 
Victor Manuel Piña Muñoz, som var med och grundade byn 3 de Noviembre.

Flera byar och ursprungsfolk har börjat organisera sig för att tillsammans kon-
frontera oljebolagen och ifrågasätta deras agerande och svikna löften. I de fall 
(till exempel i byn 12 de Febrero i block 18) där byborna fått träffa representanter 
för bolagen och frågat vad som hände med alla löften har de plötsligt fått skol-
material, generatorer och elektricitet. Efter ett sådant möte borrades tre borrhål, 
helt i strid med resultaten av den miljökonsekvensanalys som hade gjorts. Någon 
kompensation för detta agerande har byborna ännu inte fått.�� 

– Vi ber bolagen om sociala investeringar, men de ser det som om det vore deras 
territorium. Jag vill inte att de ger mig vad de vill, utan det som jag vill ha. Jag 
säger att vill de köpa min mark får de ge mig motsvarande mark, men i Quito”, 
säger Santo Bravo från byn Moreña och tillägger:

– Oljan är en inkomstkälla för landet, men det är också en källa till död.

Organisationen Acción Ecológica gjorde 2001 en undersökning i flera oljeblock 
i landet. 237 familjer som bor i närheten av en oljeplattform deltog i undersök-
ningen och enligt resultatet från studien hade uppåt 20 procent av befolkningen 
deltagit i någon form av aktion mot bolagen. Det rörde sig framför allt om strej-
ker, men också om blockader och anmälningar. Protesterna har ibland tillfälligt 
stoppat produktionen, men den har alltid återupptagits igen. 

Under våren 2007 ledde invånarnas protester i Block 18 så långt att verksamhe-
ten vid den av Skanska manövrerade CFP-stationen i Palo Azul avstannade helt. 
Befolkningen i tio byar blockerade stationen, ett par oljeplattformar och tillfart-
svägarna i protest mot hur människor och miljön behandlas. Manifestationerna 
möttes av gummikulor och tårgas. Vid ett tillfälle skadades sju invånare i kon-
frontationer med militären.�00
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Enligt befolkningen i de byar som protesterade hade Petrobras inte betalat kom-
pensation för den mark de använt för oljeutvinningen. Bolaget hade heller inte 
uppfyllt sina löften om hälsovård, elektricitet och arbetstillfällen, dessutom hade 
föroreningarna ökat. Produktionen i andra delar av blocket drabbades inte. 

Upptrappningen i Block 18 påminner om den som redan har pågått i Block 
16 under ett par år. Huaoranifolkets konfrontationer med militären och det 
spanskargentinska bolaget Repsol-YPF och dess underleverantörer (däribland 
Skanska) har varit hårda. Ett par män i byn Guiyero berättar om den blockad de 
genomförde under 2006. De grävde en stor grop i en väg och när militärens bilar 
stannade stack männen hål på bildäcken med sina spjut. Blockaden höll på i fem 
dagar, tills militären kom dit med stridsfordon och sköt in tårgas i bybornas hus. 
Militärerna använde också sina automatvapen, utan att träffa någon. Blockaden 
bröts och bolaget kunde börja borra ett nytt hål. Ingen från byn eller huaorani-
folkets organisation ONHAE hade tillfrågats, och den enda kompensation som 
delades ut var en bil till den man som råkade bo i närheten av borrhålet. �0�

Invånarna i Guiyero har under de senaste 15 åren genomfört tre strejker mot 
oljebolagen. En man som deltog i en av strejkerna greps och hölls fängslad utan 
häktnings- eller domstolsförhandlingar i tre dagar. Medan han satt fängslad blev 
han misshandlad, och för att bli frisläppt fick han betala 20 dollar.�0� 

101 Intervju utförd av Tove Silveira Wennergren

102 Intervju utförd av Tove Silveira Wennergren

Oljerester från området där sanerad jord från Block �� dumpas.
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Alicia Cahuiya, före detta ordförande  
för huaoranikvinnornas organisation AMWAE

Hur var livet när du växte upp jämfört med nu?
Det var väldigt annorlunda. Tidigare åt vi yuca, fisk och kött. Både män och 
kvinnor var starka. Maten, jakten, medicinen – allt var annorlunda. Nu 
har det förändrats väldigt mycket. Vi använder andra kläder, äter annan 
mat, lever på ett annat sätt. Vi blir sjuka oftare. Förr i tiden pratade vi inte 
spanska. Det var ett försvarssätt och ett sätt att kontrollera vårt territo-
rium. Våra förfäder lärde oss hur vi skulle leva, men nu har allt förändrats. 
De stora vägarna betyder också att vårt folk har börjat dricka sprit. Vi vill 
inte att vägarna gör att vi blir drabbade. Nu är floderna inte rena, vägarna 
är dåliga och barnen – vad ska de lära sig? Att dricka sprit och behandla 
människor illa? Det är inte bra, det är inget gott liv.

Hur var det när du var liten?
Jag bodde neråt floden och längre upp fanns det oljebolag, Petrobras stora 
oljestationer. Det kom alltid olja med flodvattnet. Jag blev uppmanad att 
vara med under en strejk som blockerade vägen. Då sa bolaget till oss att 
huaoranis inte borde utkräva sina rättigheter. ”Här finns inga rättigheter, 
allt är oljebolagens”, sa de. Min pappa tog sin lans och ville döda dem. Vi 
som pratade spanska sa att min far utkrävde sina rättigheter, för att ingen 
ska komma in här och stjäla. Min pappa är ledare i området. Oljebolagen 
var tvungna att skicka militär och polis för att vi skulle dra oss tillbaka. 

Några syskon sa till mig att eftersom jag var den äldsta så skulle jag be 
oljebolagen att hjälpa oss, för där floden flyter ner till oss från oljebolagen 
använder vi vattnet för att dricka. Vi framförde klagomål och genomförde 
strejker och blockader. 

Efter det samlades vi kvinnor. Vi frågade oss varför inte vi kvinnor också 
skulle kunna jobba. I ONHAE är alla män och vi hade sett under en lång 
tid att männen alltid skrev under kontrakt med oljebolagen och träbolagen. 
Till våra män säger de ”skriv på” och de skriver snabbt på och får pengar. 
Sedan är allt över och människorna har inte fått någon information eller 
tillfrågats och sedan kommer klagomålen, problemen och strejkerna. De 
informerar inte innan de skriver på kontrakten. 

Vi sa, nej, nu bildar vi en organisation för oss, för kvinnorna. För att vi 
ska kunna arbeta jämställt och om männen kommer en dag och vill skriva 
under kontrakten kan vi säga ifrån. Med den idén samlade vi oss och hade 
möten. 

Vi sammanträffade med kvinnorna i ONHAE och frågade oss vad kvin-
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norna tycker. Och alla kvinnor sa att vi inte skulle jobba med oljebolagen. 
Vi sa att vi måste arbeta utan finansiering från oljebolagen. Med det bud-
skapet ville vi jobba, med miljön. För det är bolagen som smutsar ner, men 
de ville inte lyssna på oss. Alla kvinnor reste sig och sa nej. Detta måste 
skötas på ett bättre sätt. För vad är det som händer i samhällena? När de 
gör borrhålen lämnar de avfall, sopor och tankar och vem ska rensa upp? 
Oljebolagen skadar oss. Så tänkte vi och med den röst som kvinnorna gav 
mig fortsatte jag att arbeta.

Varför blev du ledare?
Jag var ung. Nancy, viceordföranden, ville arbeta med oljebolagen, men 
inte jag. Nancy sa att hon ville ha mycket pengar, men jag sa att jag redan 
hade rikedom – mitt territorium. Oljebolagen ger dig lite pengar och tar 
ut mycket olja. Vem är det som vinner? Det är statens folk. Men till oss, 
ägarna till marken, lämnar de lite och förstör mycket. Vem ska rensa 
upp? Ingen. De lämnar oss bara där. Nancy bildade en grupp för att tjäna 
mycket pengar, men jag ville kämpa för mitt territorium. För om jag säljer, 
vart ska jag då bo? Var ska jag ha mina barn? De kommer att hamna på 
gatan. För våra barns bästa, för att de ska kunna studera och sedan tänka 
att min mamma och pappa kämpade för att vi skulle behålla vår mark. 

Vad kommer att hända nu?
ONHAE gör dåliga saker när de skriver under utan att rådfrågas eller 
informeras. AMWAE måste rådfrågas innan för att skriva avtal. Med Pet-
robras genomförde ONHAE ett möte med 15 personer, sen skrev de på. Vi 
var inte där och jag klagade, för området är nationalpark, Yasuni. Tidigare 
var det ingen nationalpark, det var vårt territorium och det var nyligen 
som regeringen gjorde om det till park. Nu är nationalparken känd som ett 
skyddat område med stor biologisk mångfald där det inte finns oljebolag. 
Men nu, vad ska hända med parken nu? Petrobras kommer in och sjöarna 
kommer att förorenas och mångfalden av djur kommer att gå förlorad. 
Parken är inte bara till för huaoranis, den är till för alla ecuadorianer och vi 
måste bevara den. Om vi ska bevara den så är den till för alla, men om inte, 
så är det ingen nationalpark. Då kan de lämna tillbaka vårt territorium till 
oss. 

Repsol säger att de ska hjälpa till med utbildning, hälsovård och organisa-
tionsutveckling, men det händer inget. Vi har inga bra sjukhus och nu är 
avtalstiden snart slut. Vi har inga bra lärare eller skolmaterial.

intervjuad av Tove Silveira Wennergren
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En person som drivit huaoranifolkets sak hårt är Alicia Cahuiya, före detta ord-
förande för huaoranikvinnornas organisation AMWAE (se intervju sidan 59-60). 
Hon fick föra huaoranifolkets talan inför FN i New York sedan FN:s kommission 
för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter uttryckt sin oro över att den 
ecuadorianska staten och oljebolagen bryter mot ursprungsfolkens rättigheter 
(Läs intervjun här intill). 

Efter ett möte med ESK-kommissionen i FN-skrapan i New York där Alicia 
Cahuiya talade om Petrobras intressen av de skyddade delarna av Yasuníparken 
fick hon audiens hos Petrobras, förmodligen på grund av den uppmärksamhet 
som hennes närvaro i New York vållat. Petrobras Brasilienchef menade att Alicia 
Cahuiya hade rätt i sak.

Petrobras ordnade under början av 2007 ett forum om de ”okontaktade folken”. 
Forumet ägde rum strax innan bolaget hade tänkt påbörja sin verksamhet i block 
31, som ligger i nationalparken Yasuni. I de södra delarna av parken finns de 
okontaktade folken tagaeri och taromenane. I Petrobras projekt ingår utbildning 
av anställda samt vaccination av besökare, bland annat. Många gånger är det 
kontakten med sjukdomar som de okontaktade folken inte är immuna mot som 
är det största hotet. Det kan diskuteras om det allra bästa inte vore att helt enkelt 
låta bli att söka upp de båda okontaktade folkgrupperna. 

– Det ideala vore om varken gruvbolag eller bolag som handlar med olja och trä 
skulle tillåtas i de områden där det finns risk för att de träffar på de “okontak-
tade” folken, anser den peruanske läkaren Neptali Cueva.�0�

Att Petrobras verksamhet i Block 31 stoppades 2005 berodde framför allt på att 
det internationella trycket blev så hårt att den ecuadorianska staten var tvungen 
att ta till sig budskapet från de protestlistor som flera ledare för byarna i blocket 
hade skrivit på. Joffre Alvarado, som är ordförande i kommittén för mänskliga 
rättigheter och koordinatör för miljörättigheter i provinsen Orellana, säger att 
”i Orellana är vi beredda att kämpa på vilket sätt som helst för att stoppa oljeex-
ploateringen i Yasuní och för att oljegränsen inte expanderar”. 

Den 11 och 12 juli 2005 marscherade en delegation bestående av mer är 140 
människor från ursprungsfolket huaorani till Quito för att protestera mot Petro-
bras intrång på deras territorium. Protesterna stöddes av kichwafolket som bor 
i regionen, samt av CONAIE, Ecuadors organisationsnätverk för ursprungsfolk. 
Vid samma tillfälle bröt huaoranifolket också alla kontrakt som de hade med Pet-
robras och som hade skrivits under utan att bolaget hade rådfrågat hela byn.�0� 

103 Silveira, Wennergren, T. 2007. Demonstrationer paralyserar oljeblock. 5 mars.  

www.latinamerika.nu

104 Informe de la comisión de investigaciones de las actividades de Petrobras en el parque 

nacional Yasuní-Ecuador. 2006. Januari. Plataforma Brasileña de Derechos Humanos 
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Petrobras agerande är ett brott mot ILO-konvention 169. 

I ett brev till Ecuadors dåvarande president Alfredo Palacio skrev huaoranifolket: 
”Idag är området som upptas av Petrobras det enda som finns kvar. Vi har inget 
mer. Av denna anledning vill vi inte ha dem i vårt territorium, Vad kommer att 
hända när våra barn växer upp? Var ska de bo när de blir gamla? Våra floder är 
lugna och i växtriket hittar vi mat, medicin och det vi behöver. Vad kommer att 
hända när oljeföretagen till slut har förstört allt som vi har kvar?” �0� 

Brevet pekade ut Petrobras, men Skanska är underleverantör och arbetar på 
beställning av Petrobras.

Ambiente. www.llacta.org/textos/yasuni004.pdf

105 El Comercio. 2006. Carta abierta del pueblo huaorani al gobierno de Palacio, para los 

pueblos del Ecuador y delmundo, por la autodeterminación de los huaorani y contra la 

Petrobrás en el Bloque 31. 17 januari.
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Skanskas etiska ansvar

Skanska har en egen så kallad etisk uppförandekod samt är anslutet till FN:s 
etikinitiativ Global Compact. I sin uppförandekod skriver företaget bland annat 
följande:

Grundregler
• Vi följer de lagar och förordningar som gäller i de länder där vi är verk-
samma. 
• Vi respekterar Förenta Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättighe-
ter och accepterar vårt ansvar att iaktta anställdas och samhällets rättighe-
ter i den mån de berörs av vår verksamhet. 
• Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och moral. 
• Vi har en öppen attityd i dialogen med dem som påverkas av vår verk-
samhet. Vi svarar på förfrågningar från utomstående och kommunicerar 
med berörda parter på ett tidsmässigt korrekt och effektivt sätt. Inom det 
område där vi har inflytande ska vi sträva efter att tillse att våra leverantö-
rer och underleverantörer följer principerna i våra etiska regler. 

Miljö 
Hänsyn till miljön präglar allt vårt arbete. Att följa relevanta lagkrav och 
andra miljömässiga krav, särskilt från våra kunder, utgör grunden för våra 
mål på miljöområdet. Vi ska förebygga och ständigt minimera effekter som 
är skadliga för miljön, och hushålla med naturresurserna. 

• Vi planerar långsiktigt för att kunna bedöma hur vårt arbete kommer att 
påverka miljön. Vi grundar våra beslut på tillgängliga och relevanta uppgif-
ter. 
• Vi undviker material och metoder som innebär risker för miljön när det 
finns lämpliga alternativ. Vi ska rekommendera våra kunder att använda 
miljömässigt bättre alternativ närhelst omständigheterna tillåter det. 
• Vi deltar inte i verksamhet som innebär oacceptabla miljömässiga och 
sociala risker. Vi strävar efter att identifiera sådana risker så tidigt som 
möjligt för att underlätta att lämpliga åtgärder vidtas och riktiga beslut 
fattas i tid.

Kursiveringarna har utförts av SwedWatch. Vi finner det tveksamt om Skan-
ska verkligen lever upp till sin uttalade etiska ambitionsnivå i fallet Ecuador. 
Ursprungsfolken i de berörda blocken i Ecuador har till stor del berövats sin 
traditionella kultur och sitt ursprungliga sätt att försörja sig. De har inte haft 
möjlighet att ta ställning till denna förändring på ett demokratiskt och jämlikt 
sätt. Skanska har valt att delta i oljeutvinningsprojekten trots att riskerna med 
verksamheten torde ha varit uppenbara med tanke på de väl kända konsekven-
serna av den oljeutvinning som bland annat Chevron bedrivit.

Skanska är medlem i FN:s etikinitiativ Global Compact. Även när det gäller 
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Global Compact finns det en risk att Skanska brutit mot följande principer:  

Princip 1 om de mänskliga rättigheterna som föreskriver att företaget ska stödja 
och respektera de mänskliga rättigheterna inom sitt verksamhetsområde.

Princip 2 om de mänskliga rättigheterna som föreskriver att företaget måste 
vägra att delta i eller understödja brott mot de mänskliga rättigheterna.

Princip 7 som behandlar miljöansvar. Företaget måste enligt denna princip 
implementera ett förebyggande och effektivt program för att undvika att åsamka 
skador på miljön.

Princip 8 som slår fast att företaget måste vidta initiativ för att ta ett miljömäs-
sigt ansvar.

Skanska är ett företag som inte enbart nöjer sig med att följa landets lagstiftning, 
utan även vill framstå som ett etiskt föredöme.

Ursprungsfolkens rättigheter
I Ecuador har ursprungsfolken på pappret en ganska stark position. Dess reger-
ing har ratificerat ILO:s konvention 169 och som vi tidigare har sett slår även 
landets grundlag fast att ursprungsfolken har rätt till visst självbestämmande. 
De har bland annat rätt att slå vakt om kollektiva rättigheter, som territorier 
och naturresurser. Artikel 5, paragraf 5 föreskriver följande: ”Ursprungsfolk 
och afro-ecuadorianska folk ska konsulteras om planer och program som avser 
undersökningar och exploatering av icke-förnybara råvaror som upptäckts på 
deras territorier och som kan påverka deras miljö och kultur; att få så stor del av 
vinsten av dessa råvaror som möjligt och kompenseras för de sociala och miljö-
mässiga skador som dessa projekt orsakar.” Artikel 84 i grundlagen slår uttryck-
ligen fast att ursprungsfolk ska erhålla kompensation för eventuella skador som 
utvinningen av icke-förnybara resurser åstadkommer. Artikel 88 å sin sida före-
skriver ”att alla statliga beslut som riskerar att påverka miljön, måste ta hänsyn 
till berörda samfälligheter, som måste informeras i god tid”. 

Mot bakgrund av Skanskas uppförandekod och andra åtagande bör Skanska 
respektera ILO-konvention 169 och landets grundlag. Ursprungsfolkens de facto 
situation i de block där Skanska opererar ger dock anledning att frukta att det 
förekommer brott mot både ILO-konvention 169 och grundlagen. Kommentarer 
från Skanskas tjänstemän i blocken visar att vissa av dem tycks hysa ett förakt för 
ursprungsfolken. Detta medför att det finns risk att de inte tar tillräcklig hänsyn 
till ovanstående konventioner och lagar.

Denna rapport ger dessutom anledning att misstänka att ursprungsfolkens tra-
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ditionella livsstil och förmåga att försörja sig sakta underminerats. Vittnesmålen 
som insamlats av en lång rad oberoende personer visar att en stor del av folken 
har blivit beroende av de bolag som opererar inom de berörda blocken.

Konventionen om de ekonomiska,  
sociala och kulturella rättigheterna
Ytterligare en FN-konvention som är av stor vikt är den som behandlar de eko-
nomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Den kallas vanligtvis ESK-konven-
tionen och antogs av FN 1966. Denna konvention slår bland annat fast att varje 
människa har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard, inklusive tillräckligt 
med mat. Andra rättigheter som stadgas inom ESK-konventionen är rätten till 
hälsa, bostad, arbete, utbildning och kultur. Sammanlagt 157 länder, däribland 
Ecuador och Sverige, har anslutit sig till konventionen.�0�

ESK-konventionen är juridiskt bindande, vilket innebär att alla stater som har 
anslutit sig till konventionen har åtagit sig att se till att de rättigheter som kon-
ventionen specificerar uppfylls. Konventionsstaterna måste respektera, skydda 
och uppfylla den enskilda individens rättigheter.

Statens skyldighet att respektera en rättighet betyder att den inte får vidta några 
åtgärder som begränsar en individs rättighet. När det gäller rätten till mat och 
försörjning får staten till exempel inte vidta åtgärder som leder till att indivi-
der eller grupper förlorar möjligheten till försörjning och tillgång till mat, till 
exempel genom tvångsförflyttningar i samband med utvecklingsprojekt. Sådana 
projekt kan utgöras av dammbyggen och gruv- och oljedrift. 

Staten måste också skydda människors rätt till mat gentemot en utomstående 
aktör, en tredje part. Det kan handla om stora transnationella företag eller en 
jordägare som genomför verksamhet utan att ta hänsyn till dem som bor i områ-
det. Ofta planeras och genomförs projekt, såsom i detta fall oljeutvinningen i 
Amazonas, av företag (om än med tillstånd från statliga myndigheter). När sådan 
verksamhet undergräver människors möjligheter att försörja sig måste staten 
vidta åtgärder, till exempel se till att projekten omvärderas eller att befolkningen 
får en skälig kompensation. Innan sådana licenser eller tillstånd delas ut bör en 
noggrann konsekvensanalys ha gjorts, för att säkerställa att de berörda männis-
kornas rättigheter kan garanteras.

Skyldigheten att uppfylla innebär att de stater som har ratificerat konventionen 
måste underlätta för människor att åtnjuta ESK-rättigheterna eller i sista hand 
att direkt tillhandahålla dessa. Detta kan handla om åtgärder inom hälsosek-
torn för att uppfylla rätten till hälsa, till exempel genom informationsprojekt om 
hälsorisker eller genom att genomföra kostnadsfria vaccinationsprogram. I akuta 
svältsituationer kan rätten till mat behöva tillgodoses genom program för matbi-

106 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights. New York. 16 December 1966. 200�-10-

11www.ohchr.org/english/bodies/ratification/3.htm
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stånd.

Den grundläggande principen om ickediskriminering slås fast i ESK-konventio-
nens artikel 2.2. Principen innebär att en stat inte under några omständigheter 
får diskriminera på grund av etnisk tillhörighet, kön eller religion. Det finns 
starka skäl att anta att denna princip inte respekterats i de områden där Skanska 
är aktivt, eftersom det finns tecken på att det förekommer en stark diskrimine-
ring av ursprungsfolken. 

Utomterritoriella skyldigheter
Stater som anslutit sig till ESK-konventionen har i första hand en skyldighet att 
se till att rättigheterna inom denna respekteras, skyddas och uppfylls inom sitt 
lands gränser. Men under senare år har det även förts en diskussion om i vilken 
utsträckning stater har skyldigheter som sträcker sig utanför sitt lands gränser 
och man talar numera även om staters internationella eller utomterritoriella 
skyldigheter. FN:s kommitté för de ekonomiska, sociala och kulturella rättighe-
terna, ESK-kommittén, har uttryckt att staters utomterritoriella skyldigheter bör 
tolkas enligt samma typologi som på nationell nivå�0�.  Även FN: s specialrappor-
tör för rätten till mat menar att stater bör respektera, skydda och uppfylla rätten 
till mat i andra länder, inklusive genom sitt beslutsfattande och agerande inom 
internationella institutioner såsom till exempel WTO, IMF och Världsbanken�0�.  
Skyldigheten att skydda innebär här att konventionsstaterna måste se till att 
deras egna medborgare och företag inte undergräver rätten till mat eller andra 
ESK-rättigheter i andra länder. I fallet med Skanskas verksamhet inom oljesek-
torn i Ecuador har alltså inte bara den ecuadorianska utan även den svenska 
staten en skyldighet att skydda de ecuadorianska invånarna från kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna.

Det finns anledning att befara att Skanskas aktiviteter i de berörda områdena 
i Ecuador kan utgöra ett brott mot ursprungsfolkens ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. Det finns tecken på att både rätten till hälsa och rätten till 
försörjning har underminerats.

Skanskas egen uppfattning
Noel Morrin är chef för hållbar utveckling på Skanska, eller Senior Vice President 
Sustainability, som det heter på engelska. Han tar emot tillsammans med press-
chef Peter Gimbe på Skanskas huvudkontor på Råsundavägen i Solna. Ingen av 
dem har djupa kunskaper om Skanskas verksamhet i Ecuador, utan intervjun 
handlar främst om hur Skanska gör för att vara säker på att företaget följer sin 
uppförandekod och Global Compact.

10� ESK-kommitténs General Comment 12, paragraf 36, E/C.12/1999/5 www.unhchr.ch/tbs/

doc.nsf/(Symbol)/3d02�58c�0�031d580256��f003b�3b9?Opendocument

108 Specialrapportören för rätten till mat, rapport till kommissionens 61 sammanträde 

(E/CN.4/2005/4�), http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/104/24/PDF/

G0510424.pdf?OpenElement
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Noel Morrin är väldigt noga med att man ska försöka skilja på de eventuella 
sociala och miljömässiga skador som Skanska åsamkat från dem som orsakats av 
Repsol och Petrobras, de oljeföretag som kontrakterat Skanska.

Det finns vissa miljöskador som vittnen hävdar åstadkommits specifikt av Skan-
ska. Den övergripande anklagelsepunkten mot Skanska och de övriga företag 
som bedriver verksamhet i de berörda blocken är dock att ursprungsfolkens tra-
ditionella levnadssätt och kultur eroderats av det pågående oljeprojektet, vilket 
därmed skulle innebära ett brott mot syftet med ILO:s konvention 169. Ansvaret 
för detta måste bäras av alla aktörer. Skanska kan inte hävda att de inte har ett 
delansvar för detta.

Men Noel Morin går inte med på att Skanska har ett helhetsansvar för oljeutvin-
ningen i blocken:

– Vi anser inte att vi har ett ansvar för oljebolagens agerande i de berörda 
blocken i Ecuador. Min uppfattning är att om den här typen av projekt ska utfö-
ras och det kommer de att göras, oavsett om Skanska deltar eller inte, så är det 
bättre att Skanska deltar än att något annat bolag gör det.

Skanskas första och övergripande regel är att se till att företaget inte gör något 
som är olagligt, enligt Noel Morrin. Han hävdar att det åligger oljeföretagen att 
se till att miljö- och sociala konsekvensbeskrivningar har genomförts på ett kor-
rekt sätt och att de övriga företagen i projektet följer deras rekommendationer.

Skanska anser sig ha gjort det som krävs i Ecuador. Företaget hänvisar till sina 
två egna etiska prövningar och oljeföretagens åtgärder. Enligt ecuadoriansk lag 
måste de oljeföretag som verkar i utvinningsområden göra en så kallad baslinje-
studie som visar hur de sociala och miljömässiga förhållandena ser ut när man 
inleder sitt arbete, en riskanalys för oförutsedda händelser, samt en plan för 
socialt arbete i de utvinningsområden (block) som berörs.

SwedWatch anser emellertid att dessa planer inte har kunnat skydda ursprungs-
folken från biverkningar som de själva varken kunnat känna till på förhand eller 
haft någon reell möjlighet att motverka. Ursprungsfolken har inte informerats 
på ett begripligt sätt om vilka lång- och kortsiktiga konsekvenser oljeutvinningen 
kan antas få för dem. Inte heller har SwedWatch fått kännedom om hur oljefö-
retagen agerat för att motverka det väldiga ekonomiska, sociala och politiska 
underläge ursprungsfolken befinner sig i, i förhållande till företagen och staten

De två riskbedömningar som Skanska har gjort är inte tillgängliga för allmän-
heten. Enligt Noel Morrin på Skanska beror detta på att dessa bedömningar 
också innehåller information om hur Skanska bedömer projektets kommersiella 
potential.

I dokumentet ”Embedding Human Rights in Business Practice” som tagits fram 
av FN i avsikt att utgöra en hjälp för hur företag bör tolka ”Global Compact” och 
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omsätta principerna i praktiken rekommenderas dock att företag som avser att 
följa Global Compact bör offentliggöra sina bedömningar och handlingar för att 
minska risktagandet.�0�

Alla projekt Skanska planerar att genomföra måste gå igenom något som kallas 
The Skanska Standard Assessment Process innan Skanska är beredd att lägga en 
offert på uppdraget. Enligt Skanska är avsikten med processen att Skanska ska 
vara säker på att varje projekt överensstämmer med företagets uppförandekod.

– Avsikten är att vi överhuvudtaget inte ska bli inblandade i projekt som riskerar 
att bryta mot de mänskliga rättigheterna och leda till skador på miljön. Efter en 
första grundbedömning gör vi ytterligare en riskkonsekvensprövning som kallas 
Operation Risk Assessment (ORA) inom Skanska. Nyligen ledde de här prövning-
arna till att vi tackade nej till ett par projekt i Peru. Dels bedömde vi att påverkan 
på miljön kunde bli för stor och dels skulle projekten orsaka åverkan på platser 
som har stor religiös betydelse för vissa etniska grupper, säger Noel Morrin.

Noel Morrin berättar också att all verksamhet i Latinamerika är certifierad enligt 
SA 8 000. Skanska hävdar att man vill försäkra sig om att den del av företaget 
som verkar i Latinamerika tar ordentlig hänsyn till sociala och miljömässiga 
aspekter och att detta kontrolleras.

– Dessa kontrollprocesser gör det svårt för oss att förstå att Skanska skulle kunna 
ha del i de allvarliga problem i ecuadorianska Amazonas som beskrivs i denna 
rapport. Jag har inte tidigare hört att det kan finnas problem med Skanskas verk-
samhet i Ecuador.

– Hur har ursprungsfolken i området kunnat ge sin syn på projektet och hur 
har de informerats?

– När det gäller det övergripande projektet, det vill säga oljeutvinningen som 
helhet, så har jag ingen aning. Vi har huvudsakligen fokuserat på vår egen del 
inom det övergripande projektet. Det får ni ta med det oljebolag som är huvud-
ansvarigt för verksamheten och med den ecuadorianska regeringen, säger Noel 
Morrin.

– Kan ni garantera att ILO-konvention 169 respekterats av Skanska och av 
projektet som helhet?

– Ja, i alla fall när det gäller Skanskas del. Eftersom vi är en leverantör till olje-
bolagen så är vi med i oljeutvinningsprojektet från början till slut, vilket gör att 

109 Originaltexten lyder på följande sätt: “The most effective way to avoid corporate complicity 

is to have appropriate human rights assurance mechanisms and practices in place that are 

both transparent and properly enforced. Embedding Human Rights in Business Practice. A 

joint publication of the United Nations Global Compact Office and the Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights. Sid 22-23.
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vi inte kan uttala oss för oljebolagen eller den ecuadorianska regeringen. Men vi 
anser att vi väljer de projekt vi ingår i noga och att vi enbart arbetar med ansvars-
fulla oljebolag. De ecuadorianska myndigheterna har ju godkänt projektet och vi 
förutsätter att de studerat projektet och vilka konsekvenser det kommer att ha. 
Om myndigheterna godkänner ett projekt och både miljö- och socialkonsekvens-
beskrivningarna ser okay ut, vad skulle hindra oss från att utföra arbetet?

– Själv ser jag i alla fall helst att Skanska gör jobbet så vet jag att det utförs enligt 
det regelverk som satts upp. Hur tycker du att det vore om ett kinesiskt företag 
gjorde det arbete som vi nu gör?

Noel Morrin tycker att en del av ansvaret för dessa projekt vilar på enskilda 
organisationer. Enligt honom är det deras roll att bevaka att affärsprojekt som 
godkänts av myndigheterna har granskats på ett lagenligt sätt. Han kan dock 
inte svara på om de negativa konsekvenserna för ursprungsfolken i de berörda 
blocken behandlades i Skanskas egna riskbedömningar. Enligt Noel Morrin är 
det viktigt att skilja exakt på vilka effekter som orsakats av Skanska i blocken och 
vilka som orsakats av de andra företagen. Han berättar att Skanska skickat sin 
främste miljöexpert till Ecuador från Buenos Aires för att bedöma om Skanskas 
verksamhet orsakat negativa konsekvenser i det berörda området. Enligt Morrin 
så har Skanska inte hittat några sådana konsekvenser.

– Ger Skanska sin personal utbildning i hur de ska bete sig mot personer som 
tillhör ursprungsfolken?

– Vi är mycket beroende av vår uppförandekod och hur den omsätts i praktiken. 
Men vår uppförandekod skrevs 2002 och världen har genomgått kraftiga föränd-
ringar sedan dess. Vi har påbörjat ett arbete med att se till att vår uppförandekod 
överensstämmer med vår rapportering, enligt Global Compact (GRI). Detta 
arbete ska vara klart i slutet av det här året. Vi ska förstärka vissa delar, till exem-
pel de som berör ursprungsfolkens rättigheter. Det är inte främst relationerna 
med ursprungsfolk i Latinamerika som drivit fram den här utvecklingen, utan 
snarast kontakterna med ursprungsfolk i Europa, bland annat i Sverige, säger 
Noel Morrin.

– Vi kontaktar inte ursprungsfolken själva, utom i nödfall. Det är ju oljebolagen 
som står för åtgärder och handlingsplanen. Vi kan inte förneka att oljebolag tidi-
gare har begått många misstag, men så är det inte numera, hävdar Noel Morrin.

– Men i Latinamerika finns det ju en stor risk att urban utbildad medelklass ser 
ned på ursprungsfolken som riskeras att betraktas som ett hinder för utveckling 
och modernitet. Hur har ni hittills tacklat detta?

– Jag tror att det varit väldigt viktigt att vi fått igenom certifieringen SA 8000, för 
den har fått oss att tänka i de här banorna. Men om och hur detta har haft någon 
inverkan på hur vår personal beter sig i Ecuador har jag ingen aning om. Vi 
hoppas att harmoniseringen mellan uppförandekoden och GRI-rapporteringen 
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ska leda till att det finns mindre utrymme för missförstånd om vad Skanska 
tycker och hur man vill att dess personal ska agera. Det ska vara kristallklart hur 
vår personal bör agera i olika situationer, menar Noel Morrin.

Han säger att Skanska hade antagit att det faktum att Skanska i Latinamerika 
genomgått SA 8000 skulle innebär att företaget var väl förberett att hantera de 
sociala frågorna i Latinamerika.

– Men ni tycks ju säga i er rapport att detta inte har fungerat särskilt väl hittills, 
påpekar han.

Noel Morrin påpekar att Skanska i andra projekt i Latinamerika varit mån om 
att inte ge ursprungsfolk ekonomiska bidrag så att de blir beroende av företaget. 
Bland annat har företaget undvikit att ge någon form av medicinsk behand-
ling. Detta har följt rekommendationerna i de sociala konsekvensanalyser som 
genomförts.

Både oljeföretagens sociala handlingsplaner och iakttagelser som gjort av olika 
enskilda organisationer, däribland SwedWatch, visar dock att ursprungsfolken 
i de berörda blocken ofta blivit beroende av oljebolagen för att försörja sig och 
planera sina framtida liv.

– Stämmer det att ni anställt egna vakter vid era projekt i Ecuador?

– Jag har ingen aning. Men vi ser inget konstigt i att ha egna vakter. Vi har också 
i vissa fall upplevt en hotad stämning. Vid ett tillfälle betalade en underleverantör 
inte  säger Noel Morrin.

Noel Morrin vet inte om Skanska har betalat ut pengar till den ecuadorianska 
militären för beskydd.

– Men vi kan ju alltid kalla på militären om det finns reella hot, eftersom oljan 
utgör en naturtillgång som står under statens beskydd. Block 18 och Block 
Campo Bermejo befinner sig dessutom inom farlig närhet av det område där den 
colombianska FARC-gerillan opererar.

– Har ni fått besked om huruvida det har skett några oljeläckor i de delar av 
ecuadorianska Amazonas där ni är aktiva?

– Det sker ju alltid lite oljeläckor, men de flesta åstadkommer ju ingen skada på 
människor och miljö, säger Noel Morrin.

– Har Skanska undersökt att folken i området inte drabbas av sjukdomar, orsa-
kade av utsläpp?

 – Vi har ju inga indikationer på att det förekommer grava hälsoproblem i de 
berörda blocken. Det finns ingenting hos våra anställda som tyder på att dessa 
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fått en ökad sjukdomsrik mot tidigare och de borde ju vara de första som drab-
bas. Vi har inte märkt att våra anställda skulle ha blivit sjuka på grund av när-
heten till oljehanteringen och de tar vi ju allehanda prover på. De befinner sig ju 
närmare oljehanteringen än ursprungsfolken så om det vore så riskabelt så skulle  
ju våra anställda ha drabbats först.

– Har ni tagit något intryck av den process som pågår mot Texaco?

– Det var före min tid, säger Noel. 

– Jag känner inte till processen. Det känner nog våra kollegor i Latinamerika till, 
lägger Peter Gimbe till.

– Anser ni att ni agerat enligt er uppförandekod i de berörda blocken i  
Ecuador?

– Ja, det är vår uppfattning. Dels så har vår främste miljöexpert i Latinamerika 
har besökt området nyligen och dels har jag själv varit på plats i de berörda 
blocken och vi har inte funnit några problem i vår egen verksamhet. Men om 
vi upptäcker att det finns problem så kommer vi att försöka åtgärda dem, säger 
Noel Morin.

– Har uppgifterna om läckage och miljöförstöring som omgett Camiseaprojek-
tet i Peru påverkat Skanska?

– Nej. Olje- och gasläckor äger rum, det kan ingen ändra på. Det viktiga är hur de 
har hänt och hur man tar itu med att lösa problemet som är huvudfrågan.

Skanska hävdar att man hittills främst fokuserat på ansvar nedåt i kontraktsle-
det, inte kundansvar.

– Den frågan finns ju varken med i GRI eller andra etiska riktlinjer. Men det är ju 
onekligen en intressant principiell fråga, säger Noel Morrin.

– Även om kritiken mot oss i Ecuador skulle stämma så ligger felen i så fall vid 
tillståndsgivningen av myndigheterna och i de konsekvensbeskrivningar som 
därefter utfördes, påpekar Noel.

– Kommer ni att inleda fler projekt i ecuadorianska Amazonas?

– Ingen aning. Vi får se.
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Den framtida oljepolitiken

Ecuadors president Rafael Correa, som tillträdde i januari 2007, balanserar på 
en slak lina när det gäller landets oljepolitik. I sin valkampanj lovade Correa 
satsningar på utbildning, hälsovård, utveckling av jordbruket och andra sociala 
investeringar. Finansieringen av detta skulle ske genom en större statlig del av 
oljevinsterna. Samtidigt ville Correa profilera sig som en progressiv president, 
som kommit till makten med stöd av de sociala rörelserna i landet. Det är samma 
rörelser som kräver stopp för de miljöföroreningar som olje- och gruvexploate-
ringen orsakar.

I februari 2007 utlovade presidenten en översyn av samtliga oljekoncessioner i 
landet. Det handlar om en kontrollpolitik där staten ska kontrollera om oljebo-
lagen, såväl nationella som internationella, lever upp till miljönormer. Vid brott 
mot lagar och regler kan företagen fråntas sina koncessioner. Som ett varnande 
exempel lyftes oljebolaget Occidental, eller Oxy, fram. Företaget förlorade olje-
block 15 efter att ha brutit mot ingångna avtal. Bolaget kastades ut ur landet. 

Men i samma andetag sade presidenten att han inte såg några problem med att 
brasilianska Petrobras exploaterade olja i nationalparken Yasuni, förutsatt att 
detta sker under ”noll-miljö-påverkan”. Petrobras koncession i oljeblock 31 har 
varit omtvistad sedan den utredning om miljöeffekter som genomförts godkänts 
trots oklarheter, i samband med ett statsbesök av Brasiliens president Luiz Inácio 
Lula da Silva. Correas uttalande om block 31 betraktades av miljöorganisationer 
som ”en öppen dörr för oljeekonomin att förstöra Yasunís biologiska mångfald 
och utplåna de folkslag som lever i frivillig isolering där”. Presidenten sade dock 
att Petrobras kontrakt skulle sägas upp om man under översynen finner några 
oegentligheter, framför allt i block 18.

På frågan om framtida exploatering av det hittills outnyttjade oljeblocket ITT, 
(Ishpingo-Tambococha-Tiputini) i Yasuní sade presidenten att ”Om vi kan 
exploatera med noll-miljö-påverkan, varför skulle vi inte det? Vem skulle ge oss 
de 1 500 miljoner dollar som oljeproduktionen där skulle ge oss?” Det statliga 
Petroecuador förde långt framskridna förhandlingar med oljebolag som Petro-
bras, chilenska Enap och kinesiska Sinopec. Detta för att i allians genomföra en 
exploatering ”med spetsteknologi”. Man talade om att eventuellt borra ”sneda” 
borrhål för att undvika att bygga anläggningar i de mest ömtåliga områdena.

Kanske var det när Correa i en intervju i februari 2007 frågade sig vem som 
skulle betala för att inte exploatera oljan som han kläckte idén till sin Yasuní-
kampanj. Den alltmer högljudda diskursen om klimatförändringarna gjorde 
nog också sitt. I maj bad hur som helst Correa det internationella samfundet om 
ekonomisk hjälp för att låta bli att exploatera ITT. Programmet heter ”Mantener 
el crudo en la tierra, un desafío Para Ecuador y el mundo” (“Att behålla oljan i 
marken, en utmaning för Ecuador och världen”). Med denna kampanj vill Correa 
samla ihop 350 miljoner dollar, årligen, för att inte påbörja borrningarna. Correa 
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har sagt att regeringen kommer att vänta ett år på gensvar, och om pengarna inte 
samlas ihop kommer man att gå vidare med planen att exploatera med spetstek-
nik tillsammans med brasilianarna, chilenarna och kineserna.

Juan Martínez, som är koordineringsminister, berättar att den nya regeringen 
kommer att lägga fram ett förslag på hur man ska lindra miljöskadorna och lösa 
olje- och gruvproblematiken. Bland annat ska staten ta ansvar för att de som 
drabbas av olika miljöföroreningar ska ersättas och i vissa fall omflyttas. Omflytt-
ningar kan bli aktuella för ungefär 500 familjer, bland dem huaoranis. Omflytt-
ningar ska ske i samtycke med lokala organisationer och under förutsättning att 
de omflyttningsdrabbade familjernas livsstil inte tar skada. När de förorenade 
territorierna har sanerats kan familjerna flytta tillbaka. 

Juan Martínez tror inte att det blir någon förändring av militariseringen av 
oljeblocken. Denna behövs för att skydda produktionen från olika sabotage och 
påtryckningar, menar han. Oljebolagen kan däremot räkna med att kraven på att 
ta ansvar för sanering efter läckage blir hårdare.��0 
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Slutsatser och rekommendationer

För närvarande är 16 oljebolag verksamma i den ecuadorianska Amazonasre-
gionen. Det svenska byggföretaget Skanska utför för närvarande olika typer av 
uppdrag åt Petrobras och Tecpecuador.

Skanska verkar för närvarande i oljeutvinningsområdena Block 18 och Block 
Campo Bermejo. Tidigare har företaget även varit verksamt i de känsliga Blocken 
16 och 31. Det sistnämnda blocket ligger inom nationalparken Yasuni. Här 
utförde Skanska anläggningsarbeten åt Petrobras. Protester från miljö- och 
ursprungsfolksorganisationer tvingade Petrobras att lämna området 2005 i 
avvaktan på en ny miljökonsekvensbeskrivning.

I de block där Skanska verkar sköter företaget anläggningsarbeten, operativ verk-
samhet och tekniskt underhåll. Skanska fungerar som underleverantör i samtliga 
block där företaget är närvarande. Det är de stora oljebolagen med utvinningsrät-
tigheterna i de olika blocken som kontrakterar Skanska för att sköta vissa delar 
av verksamheten.

Det finns skäl att befara att oljeutvinningen i de tre utvinningsområden där 
Skanska är, eller har varit verksamt, har lett till ett antal negativa konsekvenser 
både för miljön och för de invånare som lever i de berörda blocken. Slutsatserna 
grundar sig på ett antal ögonvittnesrapporter från svenska och ecuadorianska 
journalister och sjukvårdspersonal, på miljö- och människorättsorganisationer 
och på vittnesmål från lokalbefolkningen och från lokala myndighetspersoner i 
Coca. På grund av områdenas svårtillgänglighet och företagens och myndighe-
ternas ovilja att underlätta oberoende granskningar så består denna rapport av 
ett antal konkreta nedslag, snarare än en omfattande och övergripande under-
sökning. Resultatet av dessa är dock så alarmerande att uppgifterna måste tas på 
största allvar.

Skanska har begärt att SwedWatch tydligt ska skilja de negativa konsekvenser 
som företaget självt åstadkommit från de som de övriga företagen varit ansva-
riga för. I rapporten har SwedWatch angett några sådana specifika problem som 
Skanska av allt att döma orsakat. Huvudproblemet är dock de sammantagna 
effekter som företagens verksamhet har orsakat och där Skanska endast utgjort 
en mindre del. Enligt SwedWatch befriar dock detta inte Skanska från ansvar.

Brotten mot ILO:s konvention 169 och ESK-rättigheterna
Det största problemet är utan tvekan att ursprungsfolken i områden drabbas 
hårt av oljebolagens verksamhet. Ursprungsfolkens traditionella försörjningssätt 
och kulturer bryts hastigt ned av de sammantagna effekterna av oljeutvinningen. 
Detta utgör de facto ett brott mot både ILO-konvention 169 och FN:s konvention 
om människors ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
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Det finns många exempel på att det har skett utsläpp av olja som sedan läcker 
ut i vattendragen och tar död på fisken som ursprungsfolken lever av. Villebråd 
skräms längre in i djungeln eller skjuts ihjäl, nybyggare utnyttjar vägarna in i 
Amazonas och börjar konkurrera med ursprungsfolken om naturens resurser 
och arbetsmöjligheter, lokalinvånare som tidigare försörjt sig själva blir allt mer 
beroende av oljebolagen och överger sin traditionella livsstil. Dessutom riskerar 
oljeutsläppen att öka förekomsten av många olika sjukdomar, bland annat flera 
former av cancer.

I de projekt där Skanska ingår har de ledande oljebolagen utfört så kallade soci-
ala konsekvensbeskrivningar och haft informationsmöten för ursprungsfolken. 
Men på dessa möten har de konkreta negativa biverkningarna som projekten fört 
med sig inte presenterats och ursprungsfolken har varken tillräcklig kunskap 
eller de sociala kontaktnät som krävs för att kunna förstå vidden av utvinningen 
och ha möjlighet att bemöta den politiskt och juridiskt. Det har också visat sig 
vara mycket svårt att få möjlighet att bedöma konsekvensbeskrivningarna. Detta 
gör att deras värde som dokument för att kunna bevaka ursprungsfolkens rättig-
heter är begränsat.���

Det finns en intressant motsättning i de dokument som SwedWatch tagit del av. 
Å ena sidan slår både oljebolagen själva och konsekvensbeskrivningarna fast att 
ursprungsfolken inte får bli beroende av oljebolagen. Å andra sidan består olje-
bolagens stöd och kompensation till den drabbade lokalbefolkningen av mängder 
av löften om allt från kraftigt utbyggd infrastruktur till stipendier och skolma-
terial, vilket bidrar till att skapa ett beroende och fullständigt förändra försörj-
ningssätt och kultur. I Block 16 har till exempel oljebolagen erbjudit folkgruppen 
huaoranier hus, bilar och fri bensin, men jobben är få och de som köper deras 
varor betalar ofta lite och säljer vidare dyrt. I stället lever invånarna på den mat 
som de får gratis om de väntar utanför oljestationerna. Byarna Gabaro, Guiyero 
och Tiimpuca är till exempel mer eller mindre beroende av oljebolagens välvilja. 
När den stora Maxusvägen genom Block 16 byggdes för drygt tio år sedan flyttade 
många huaoranier till vägen, istället för bort ifrån den. Anledningen var möjlig-
heten att få jobb hos bolagen och förhoppningen att kunna sälja sina varor till 
bolagsfolket. 

Vittnesmål och iakttagelser visar dessutom att den ekonomiska kompensationen 
fördelas på ett sätt som lokalinvånarna uppfattar som godtyckligt och därmed 
splittrar sociala grupper. Flera olika bedömare hävdar att oljebolagen medvetet 
bidrar till denna splittring genom ekonomiskt stöd till specifika organisationer, 
grupper och individer.

Miljöförhållandena
De miljöproblem som orsakas av oljeutvinningen utgör ett av de främsta hoten 

111 Se Repsolmata. Ripsol. 2006. Contra junta de afectados. http://repsolmata.info/ 

Repsol-Ypf. 2007. Asuntos reales.



76 SwedWatch – Utveckling på vems villkor?

mot ursprungsfolken. Oljeutsläpp dödar fisken i floderna, försämrar invånarnas 
hälsa och skadar både vilt och tamboskap. Invånarnas kritik har bland annat 
riktats mot de så kallade CPF-stationerna. En CPF-station är den anläggning där 
oljan separeras från den giftiga gasen och det förorenade borrvattnet som upp-
står vid utvinningen. Gasen, som förbränns dygnet runt, bildar ofta syraregn som 
orsakar stora skador på flora och fauna. Invånarna i blocken menar att syrareg-
net medfört att deras skördar har blivit sämre.

Andra problem utgörs av dumpning av oljespill och restprodukter från oljan som 
läckt ut i vattendrag. Tillräckliga försiktighetsåtgärder vidtas inte heller med 
den tungmetallrika och giftiga lera som grävs upp i samband med oljeborrning-
arna. Kring oljeplattformarna förvaras leran ofta på presenningar eller i öppna 
hål i marken. Därifrån kan lerans giftiga innehåll lätt nå ut i ekosystemet, via 
grundvattnet eller närliggande vattendrag. Lokalbefolkningen klagar också på att 
tankbilarna som passerar byarna läcker ut oljeuppblandat vatten utefter vägarna 
och i dikesgrenarna.

När Skanska byggde en pir vid Napofloden, en biflod till Amazonas, för att för-
enkla transporterna till och från oljeplattformarna, riktade invånarna i området 
kraftig kritik mot Skanska. Enligt både invånarna själva och miljöorganisationen 
Acción Ecológica hade företaget släppt ut diesel och annat giftigt avfall i vat-
tendragen kring byggarbetsplatsen. Företaget hade även dumpat sina latriner i 
närheten.

Miljöförstöringen har antingen inneburit att de traditionella försörjningsfor-
merna förstörts eller att de utsatta grupperna har tvingats flytta till andra områ-
den.

Hälsosituationen
Miljöföroreningarna riskerar också att försämra hälsan hos de grupper som lever 
i de områden där olja utvinns. Växter och vattendrag som används av lokalinvå-
narna förorenas och oljespill rinner ut i de större vattendragen, där människor 
hämtat vatten och tvättat sig sedan urminnes tider.

Vetenskapliga studier som genomförts i de områden där olja utvinns i Ecuadors 
Amazonasregion visar att risken för olika hälsoproblem är större där än på andra 
platser. Studier har bland annat påvisat att vatten som de boende nära oljefälten 
använder som dricksvatten och för tvätt ofta har allt för höga halter av oljeföro-
reningar. Även risken för missfall bland kvinnorna som lever nära oljefälten har 
visat sig vara högre än i andra områden.

Vid en undersökning som genomförts av läkaren Adolfo Maldonado noterades 
en överrepresentation av patienter från oljeproducerande områden i regionen 
Sucumbios, där bland annat Skanska är aktivt. Invånarna i byar som ligger 
i anslutning till de oljeproducerande områdena drabbades mycket oftare av 
cancer, missbildningar och missfall än människor från andra byar. Resultaten av 
Maldonados studie sammanföll därmed med studier från andra områden i ecua-
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dorianska Amazonas där olja utvinns. 

Militarisering av blocken
Det pågår en ökande militarisering i de block där Skanska är, eller har varit verk-
samt. Invånare i de berörda blocken säger till SwedWatch att de är starkt kritiska 
till att militären agerar på order av oljeföretagen och trakasserar dem på olika 
sätt när de protesterar mot bolagens verksamhet. Den researcher som undersökte 
områdena på uppdrag av SwedWatch har rapporterat att militären dels medvetet 
försvårat hennes undersökning och dels att den agerar i samarbete med företa-
gens egen säkerhetspersonal.

Diskriminering
En stor del av majoritetsbefolkningen och statens representanter har ofta sett 
ned på ursprungsfolken i de andinska länderna och behandlat dem nedlåtande. 
Ursprungsfolken har tenderats att betraktas som ett utvecklingshinder i samtliga 
av dessa stater. I de här länderna har detta synsätt blivit del av en rasistisk ideo-
logi, där ursprungsfolken ofta betraktas som en föråldrad kvarleva som inte kan 
anpassa sig till en modernisering som upplevs som nödvändig och oundviklig. 
SwedWatch har funnit belägg för att oljebolagens och Skanskas representanter i 
Ecuador i vissa fall delat denna syn. 

Intrång på ursprungsfolkens mark
De vägar som byggs för att kunna utvinna olja i Amazonas underlättar för bönder 
från högländerna att tränga in i djungeln. Dessa bönder konkurrerar om marken 
med ursprungsfolken och bidrar till att minska tillgången på de resurser som 
dessa folk lever av.

Ursprungsfolkens möten med nybyggare, militär och oljebolagens anställda har 
ofta varit våldsamma och har fått svåra konsekvenser i form av sjukdomar, alko-
holism och prostitution.

Företagen har ett ansvar för att planera hur dessa bieffekter av oljeutvinningen 
ska kunna minimeras.

Brist på dialog
Många invånare och organisationer har försökt att få till stånd en dialog med 
oljebolagen, men har antingen ignorerats eller hänvisats till underleverantörerna, 
däribland Skanska. SwedWatchs utsände har också vittnat om oljebolagens ovilja 
till dialog.  Skanska betonar att det inte är företagets ansvar att föra en dialog 
med ursprungsfolken, utan att detta ansvar åligger oljebolagen som har konces-
sionsrättigheterna.

I dokumentet ”Embedding Human Rights in Business Practice” som tagits fram 
av FN i avsikt att utgöra en hjälp för hur företag bör tolka ”Global Compact” och 
omsätta principerna i praktiken rekommenderas att företag bör försöka upprätt-
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hålla en kontinuerlig dialog med representanter för det civila samhället.��� Den 
form av samarbete som pågår i Västafrika mellan olika människorättsorganisa-
tioner och kakaoindustrin för att avskaffa tvångsarbete och hälsovådligt barnar-
bete kan tjäna som ett föredöme.���

Skanskas etiska ansvar
Skanska har både en egen så kallad etisk uppförandekod och är anslutet till  
FN:s etikinitiativ Global Compact. I sin uppförandekod säger Skanska att före-
taget bedriver sin verksamhet med hög integritet och moral. Dessutom slår man 
fast att man inte deltar i verksamhet som innebär oacceptabla miljömässiga och 
sociala risker. Företaget säger sig också sträva efter att identifiera sådana risker 
så tidigt som möjligt för att underlätta att lämpliga åtgärder vidtas och riktiga 
beslut fattas i tid.

I Ecuador har ursprungsfolken på pappret en ganska stark position. Skanska vill 
vara ett företag som inte enbart nöjer sig med att följa landets lagstiftning, utan 
även vill framstå som ett etiskt föredöme. Skanska bör därmed följa ILO-konven-
tion 169 och landets grundlag. Ursprungsfolkens de facto situation i de block där 
Skanska opererar ger dock anledning att frukta att verksamheten som helhet inte 
sker i enlighet med vare sig ILO-konvention 169 eller grundlagen. 

Denna rapport vittnar om att oljeutvinningen har bidragit till att underminera 
ursprungsfolkens traditionella försörjningsätt och kultur och gjort dem beroende 
av företagen istället. Detta strider mot syftet med ILO:s konvention 169. Skanska 
hävdar att företaget har genomfört två riskkonsekvensanalyser för projekten i de 
berörda blocken. Dess talesmän vill dock inte uppge hur man har burit sig åt för 
att förvissa sig om att man följt ILO-konvention 169. Konsekvensanalyserna är 
inte heller offentliga, vilket gör det omöjligt för utomstående att bedöma och följa 
upp dem. Detta gör också att deras värde blir kraftigt begränsat.

I FN-dokumentet ”Embedding Human Rights in Business Practice” rekommen-
deras att företag som avser att följa Global Compact bör skapa mekanismer och 
kontroller som både implementeras och som är offentligt tillgängliga.��� Denna 
rapport visar att det finns brister i hur Skanskas uppförandekod omsätts i prak-
tiken och att företaget inte följer rekommendationen om att offentliggöra sina 
verktyg för att minska risktagandet. 

112 Embedding Human Rights in Business Practice. A joint publication of the United Nations 

Global Compact Office and the Office of the United Nations High Commissioner for Human 

Rights. Sid 25.

113 Se till exempel Ethical Corporation. 2006. Raw materials, raw issues and progress. July. 

Sid. 31-33.

114 Originaltexten lyder på följande sätt: “The most effective way to avoid corporate complicity 

is to have appropriate human rights assurance mechanisms and practices in place that are 

both transparent and properly enforced. Embedding Human Rights in Business Practice. A 
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Skanska hänvisar också till de sociala handlingsplaner som Repsol och Petrobras 
utfört. Dessa planer har emellertid inte kunnat skydda ursprungsfolken från 
biverkningar som de själva vare sig kunnat känna till på förhand eller haft någon 
reell möjlighet att motverka. Ursprungsfolken har inte informerats på ett begrip-
ligt sätt om vilka lång- och kortsiktiga konsekvenser oljeutvinningen kan antas få 
för dem. SwedWatch har inte fått kännedom om hur oljeföretagen agerat för att 
motverka det väldiga ekonomiska, sociala och politiska underläge ursprungsfol-
ken befinner sig i, i förhållande till företagen och staten.

I samtal med SwedWatch uppger Skanska att företaget inte anser sig ha något 
ansvar för hur de oljebolag som man samarbetar med agerar, trots att uppfö-
randekoden säger att företaget inte deltar i verksamhet sim innebär oacceptabla 
miljömässiga och sociala risker. Istället är man angelägen om att försöka iden-
tifiera de problem som företaget självt kan ha åstadkommit, till exempel olika 
former av oljeläckor.

Det är positivt att Skanska har tagit de problem som redovisats på allvar och 
erbjudit sig att omedelbart inspektera dem. SwedWatch anser dock inte att det är 
möjligt att skilja ut Skanskas specifika ansvar från det övergripande totala ansva-
ret för ursprungsfolkens situation; ett ansvar som delas av samtliga företag som 
deltar i oljeutvinningen. Oljeutvinningen utgör en integrerad helhet där Skanska 
också har ett ansvar för att försöka påverka sina partners att följa FN:s etiska 
initiativ Global Compact och företagets egen uppförandekod. I Global Compact 
fastställs att ett företag bör utöva ett etiskt ansvar inom hela sin inflytandesfär 
(”sphere of influence”). Denna inflytandesfär innefattar alla affärspartners, leve-
rantörer, underleverantörer, kunder som man har långsiktiga kontrakt med och 
bolag som man bildat så kallade samriskföretag med (joint-ventures). I ”Embed-
ding Human Rights in Business Practice” konstateras att ”företag kan anses vara 
medskyldiga till övergrepp som deras partners begår, där det berörda företaget 
inte försöker förhindra eller stoppa dessa övergrepp”.���

Gränsdragningen i Global Compact är dock långtifrån glasklar. Ett företag för-
väntas stödja och respektera upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna i 
alla sina affärsrelationer. Enligt Global Compact är dock graden av detta ansvar 
beroende av ett antal faktorer: vilka rättigheter det rör sig om, företagets storlek 
och närheten mellan företaget och de (potentiellt) drabbade och (de potentiella) 
förövarna.���

115 Orginaltexten lyder : “/…/companies may been to be complicit in abuses that the partners 
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Även OECD:s riktlinjer slår fast att företag då detta är möjligt ska uppmuntra 
affärspartners att respektera mänskliga rättigheter och skydda miljön i enlig-
het med nationella lagar och internationella överenskommelser. Enligt Global 
Compact ska företag vara fullt medvetna om hur de mänskliga rättigheterna res-
pekteras både hos leverantörer och hos kunder så att de kan välja lämpliga affärs-
partners. Dock ger inget av dessa etiska riktlinjer någon klarare vägledning i hur 
företag ska agera i förhållande till sina kunder. Gränserna för företags ansvar till 
de affärspartners de levererar varor och tjänster till (så kallat kundansvar) är vagt 
utryckta.

Det är givetvis omöjligt för ett företag att ta ansvar för hur en kund agerar i alla 
situationer. I ett utslag 2003 slog den svenska så kallade Nationella kontakt-
punkten, som sorterar under Utrikesdepartementet, fast att kundansvaret är 
avhängigt av hur stor möjlighet att påverka som företaget i fråga har. Detta styrs i 
sin tur av ett antal faktorer; hur stort avtalet är, hur långt det sträcker sig, om det 
finns personal på plats, med mera.

SwedWatch skriver på följande sätt i sin policy: ”Men ansvaret i en given situa-
tion påverkas även av hur allvarliga förhållandena är. Principen bör vara att 
företaget ska, så långt det är möjligt i det enskilda fallet, påverka så att sociala 
och miljömässiga förhållanden förbättras. Är företaget endast en mindre aktör 
bör det i så fall försöka gå samman med andra företag för att påverka de rådande 
missförhållandena. Om miljö och/eller människorättssituationen i ett givet fall 
bedöms som allvarligt och företaget anser att det antingen inte har någon möjlig-
het alls eller mycket liten möjlighet att påverka situationen måste ett ansvarsta-
gande företag som sista utväg avbryta affärsrelationen.”

Den centrala frågan är om Skanska har möjlighet att påverka sina affärspartners i 
Amazonas i Ecuador att ta ett större ansvar för ursprungsfolkens rättigheter. För 
att se om och i vilken utsträckning man har potential att påverka måste Skanska 
först försöka göra detta i praktiken. Skanska har hittills inte visat att de gjort 
detta.

SwedWatch, Svenska Kyrkan, UBV och FIAN 
ger följande rekommendationer

Oberoende granskning och samverkan
Skanska bör sträva efter att förmå sina övriga affärspartners i Amazonas i Ecua-
dor att skapa ett forum där företagen, människorätts- och miljöorganisationer 
och oberoende forskare ingår. Avsikten med forumet bör vara att samverka för 
att minska den negativa påverkan på ursprungsfolken och miljön i så hög ut-
sträckning som möjligt. Detta forum bör först göra en oberoende granskning av 
den rådande situationen i block 16, 18 och 31. Denna granskning bör fokusera 
på ursprungsfolkens ekonomiska och sociala situation, på folkens hälsotillstånd 
och på den rådande miljösituationen. Därefter bör parterna gemensamt ta fram 
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en handlingsplan och en tidsplan för att åtgärda problemen. Handlings- och 
tidsplanen bör tillkännages offentligt. Detta forum bör också vara den part som 
för dialogen med ursprungsfolken. Detta för att åstadkomma en så konstruktiv, 
saklig och konstruktiv dialog som möjligt.

Den form av samarbete som pågår i Västafrika mellan olika människorättsor-
ganisationer och kakaoindustrin för att avskaffa tvångsarbete och hälsovådligt 
barnarbete kan tjäna som ett föredöme.

Offentliga riskkonsekvensanalyser
Skanska bör öppet redovisa vilka risker de anser finns i samband med arbetet 
med oljeutvinningen i de berörda blocken. Företaget bör också redogöra för hur 
man valt att agera för att förvissa sig om att riskerna inte realiseras.

Skanska bör i fortsättningen identifiera de risker som är kopplade till de pro-
jekt där företaget ingår och redovisa de riskkonsekvensanalyser som genomförs 
offentligt. Det är också nödvändigt att analysera hur de huvudsakliga riskerna 
med projekten ska omfattas av företagets uppförandekod och Global Compacts 
principer.

Medge ansvar
Skanskas uttalande att de ”inte har något ansvar för oljebolagens agerande i de 
berörda blocken i Ecuador” är enligt SwedWatch mening inte förenligt med den 
egna uppförandekoden som anger att ”Skanska deltar inte i verksamhet som 
innebär oacceptabla miljömässiga och social risker”. Uttalandet är inte heller i 
linje med Global Compact och OECDs riktlinjer. Skanska bör klargöra att företa-
get bär ett ansvar för helheten i de projekt där man ingår och för hur de oljeföre-
tag som man har valt att samarbeta med agerar i projekten.

Implementering
Skanska bör fortsätta att utveckla former för hur dess uppförandekod och Global 
Compacts principer ska implementeras i praktiken i de projekt där man är verk-
sam. Företaget bör också göra denna information offentligt tillgänglig.

Utbildning av företagets anställda
Skanska bör utbilda företagets anställda som arbetar i Ecuador om ursprungsfol-
kens situation och rättigheter och hur dessa rättigheter ska garanteras i prak-
tiken. Företaget bör ytterligare förstärka budskapet till de anställda att det är 
absolut nödvändigt att ursprungsfolken behandlas respektfullt och att diskrimi-
nering på gund av etnisk tillhörighet är helt oacceptabelt.

Avstå från fortsatt verksamhet i block 31
Skanska bör inte återuppta sin verksamhet i block 31 om tillfälle erbjuds, på 
grund av den känsliga sociala och miljömässiga situationen i detta koncessions-
område.
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Rekommendation till Skanskas ägare
Skanskas ägare bör kräva att Skanska presenterar en utförlig och offentlig utvär-
dering av sitt agerande i block 16, 18 och 31 i ecuadorianska Amazonas. Denna 
utvärdering bör både innehålla en redovisning av hur oljeutvinningen som helhet 
påverkat miljön och de berörda ursprungsfolken och en genomgång av Skanskas 
specifika påverkan.

Rekommendationer till den ecuadorianska och den svenska staten
Ecuador har anslutit sig till den Internationella konventionen om ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter (IKESKR) och har därmed en skyldighet  att 
skydda sina invånare från kränkningar av deras ekonomiska, sociala och kul-
turella rättigheter (så kallade ESK-rättigheter). Ecuador bör därför vidta nöd-
vändiga åtgärder för att så fort som möjligt se till att de berörda människorna i 
oljeblocken till fullo åter kan åtnjuta sina rättigheter.

I fråga om ESK-rättigheterna bör Ecuador utreda oljebolagens verksamhet i 
området och se till att den inte medför konsekvenser för ursprungsfolkens möj-
ligheter att åtnjuta sin rätt till försörjning och hälsa, inklusive tillgång till rent 
vatten för konsumtion och hushållsbehov. Den ecuadorianska staten har genom 
olika kontrakt gjort det möjligt för Skanska och andra företag i området att 
påverka och degradera de naturresurser som i åratal varit grunden för invånar-
nas möjlighet att producera mat till sina familjer. Invånarna har varken beretts 
reell möjlighet att ge synpunkter på oljeföretagens verksamhet eller erhållit 
fullgod kompensation för förlusten av sina försörjningsmöjligheter och sin tradi-
tionella kultur. Den ecuadorianska staten bör därför se till att de människor som 
berövats sina försörjningsmöjligheter åtminstone erhåller kompensation i form 
av jord och ekonomisk ersättning för sina förluster. I en sådan process måste 
staten se till att principen om ickediskriminering respekteras. De berörda män-
niskorna bör också erhålla rehabilitering för sina hälsoproblem och möjlighet att 
bibehålla sin traditionella kultur.

Även den svenska staten är konventionsstat till ESK-konventionen och bör i 
enlighet med sina utomterritoriella skyldigheter ta ansvar för att skydda män-
niskor i Ecuador från kränkningar orsakade av svenska företag och medborgare. 
Tolkningen av vad det utomterritoriella ansvaret innebär ansvar är ännu relativt 
outvecklad. Skanskas verksamhet i Ecuador kan tjäna som exempel och utgångs-
punkt för en diskussion om var gränserna för Sveriges utomterritoriella ansvar 
går och på vilket sätt Sverige ska kunna uppfylla detta ansvar. 
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Appendix 
Skillnad mellan mål och verklighet  
i de sociala handlingsplanerna

Enligt ecuadoriansk lag måste oljeföretagen göra en så kallad baslinjestudie som 
visar hur de sociala och miljömässiga förhållandena ser ut när man inleder sitt 
arbete, en riskanalys för oförutsedda händelser, samt en plan för socialt arbete i 
de utvinningsområden (block) som berörs.

Hela detta material är för stort för att kunna presenteras i sin helhet. SwedWatch 
har därför valt att presentera några nedslag i Petrobras och Repsols sociala 
planer och hur dessa stämmer överens med de iakttagelser som vår utsände, 
Tove Silveira Wennergren, har gjort på plats.

Förhållandet mellan Petrobras sociala plan  
och SwedWatchs iakttagelser i block 18:

1. Planen talar om att skapa social hållbarhet och att oljebolagets verksamhet 
inte ska leda till att de berörda folkgrupperna blir beroende av företagen, så 
att de inte drabbas svårt om och när företaget lämnar området. Men samtidigt 
deltar Petrobras i att bygga upp en infrastruktur och gör därmed lokalinvånarna 
beroende av företaget. Detta beroende omfattar sjukvård, skola och, framför allt, 
arbetstillfällen.

2. När det gäller barnens skolgång säger sig företaget komplettera den statliga 
skolan med att bland annat förse skolan med skolmaterial, ryggsäckar och uni-
form. När Tove Silveira Wennergren talade med lärarna i skolan för barn från 
kichwafolket i block 18 sade dock dessa att det utlovade skolmaterialet antingen 
alltid kom sent eller inte alls.

Dessutom finns det skäl att fråga sig om skolmaterialet är den mest akuta frågan 
för barnen här. Lärarna berättar att alla barn har ont i magen på grund av att de 
dricker förgiftat vatten och att alla elever på skolan delar på en eller två toaletter 
som är i eländigt skick.

 3. Även när det gäller sjukvården i block 18 menar Petrobras att företaget kom-
pletterar den statliga sjukvården. Lokalinvånarna berättade att det emellanåt 
kommer sjukvårdspersonal på besök, men att de inte ansåg att de vågar lita på 
dem, eftersom dessa enligt invånarna aldrig skulle erkänna om sjukdomarna var 
orsakade av föroreningarna. Invånarna hävdar att de måste bege sig till Coca 
eller Quito för att kunna få rättvisande diagnoser.

4. Ytterligare ett mål i åtgärdsplanen är att stärka den sociala gemenskapen och 
skapa en hållbar ekonomi. Petrobras hävdar att företaget arbetar för att stärka 
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befintliga organisationer och respektera ursprungsfolkens traditioner, samt 
utbilda och stödja olika jordbruks- och djurhållningsprojekt. Men de invånare 
som Tove Silveira Wennergren mötte upplevde inte att detta var ett mål som 
uppnåtts. Istället hävdade flertalet av de intervjuade att företagen i blocket för-
sökte splittra ursprungsfolkens organisationer och att jordbruk och djur drabba-
des hårt av föroreningarna.

Vid en intervju med ansvariga på Petrobras uppgav dock dessa att företaget gör 
kontroller för att se att ovanstående mål uppfylls.

Förhållandet mellan Repsols sociala plan  
och SwedWatchs iakttagelser i block 16:

1. Relationer
Repsol talar om att skapa goda och långsiktiga relationer ”som främjar utveck-
lingen och skapar arbetstillfällen; som bidrar till utbildningen, hälsovården och 
integrationen av marginaliserade grupper och som dessutom bidrar till att slå 
vakt om miljön”.

Tove Silveiras Wennergrens iakttagelser visar dock att huaoranifolket i block 16 
har blivit beroende av företagen här. De familjer som arbetar för Repsol får till 
och med lunchmat levererad. Eftersom de traditionella försörjningssätten, som 
fiske och jakt, minskat på grund av oljeexploateringens effekter på det känsliga 
biologiska systemet, är invånarna i blocket ibland fullständigt beroende av bola-
get för sin överlevnad. Samtidigt är också Repsol beroende av huaoranifolkets 
goda vilja, eftersom de annars hotar företagets anställda och genomför strejker 
och blockader. Vid flera tillfällen påpekade människor som lever i block 16 att 
företaget inte lever upp till sina sociala åtaganden. En del av de intervjuade 
menade att företagets åtgärder snarast var mutor för att befolkningen ska hålla 
sig lugn, istället för verkliga sociala investeringar.

2. Dialog med berörda intressenter
Repsol skriver att företaget lägger stor vikt vid dialogen före varje moment i 
exploateringen, eller för att använda dess egna ord: att Repsol utvecklar relatio-
ner som gynnar båda parter och som baseras på förtroendet som man åtnjuter i 
de samhällen där företaget är närvarande.” Huaoranikvinnan Alicia Cahuiya, som 
återkommer i en annan del i denna skrift, beskriver istället relationen mellan å 
ena sidan Repsol, Skanska och de övriga företagen och å andra sidan lokalbefolk-
ningen på följande vis: ”Bolagen har splittrat oss och lett till att vårt folk flyttar 
och delar på sig. De flyttar längs de vägar som byggs av oljebolagen. Bolagen 
ingår bara avtal med dem som bor närmast borrhålen. Till dem ger företaget 
bilar och hus. Men i avtalen företaget ingått med oss står det att de måste infor-
mera och be om lov från alla invånare. De måste också stå för basservice till alla. 
Men det gör inte företaget och därför flyttar många närmare borrhålen för att få 
service.”
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Nampai Ahua är en man från huaoranifolket som också lever i Block 16. Han 
uttrycker sig i liknande ordalag: “När företaget gjorde ett nytt borrhål här i när-
heten gav man bara en pick-up till en man som lever precis intill hålet. Ingen av 
oss andra som lever här tillfrågades om vi ville ha hålet eller inte. Alla män var 
borta och jobbade när de kom med sina traktorer. Det var bara kvinnorna kvar. 
Under tiden som de höll på att göra borrhålet gick vi dit och frågade vad som var 
på gång, men de sade att de gjort upp allt med ursprungsfolksorganisationen 
Onhae. Men de tillfrågade inte Onhae heller. Företaget informerar aldrig oss, 
de nöjer sig med att de får tillåtelse från miljöministeriet. Vi vet inte hur många 
borrhål de gjort inne på den nya plattformen, två, tre eller ännu fler. Allt vi 
behöver här ber vi om. Hus, bra sjukvård, men ni ser ju själva hur det ser ut här. 
Vi genomför strejker för att företaget ska leva upp till vad man lovat. Vi behöver 
stöd. Om vi aldrig får de saker vi ber om kommer vi beväpna oss med spjut. Jag 
är krigare. Men vi vet att om vi gör det så kommer militärerna.”

3. Utbildning
När man på Repsols hemsida läser om olika utbildningsprojekt i de olika län-
derna som företaget har verksamhet i finns inget projekt i block 16 med. På 
Repsols hemsida står det att Block 16 har ett team av personer som är ansvariga 
för att erbjuda invånarna förbättrade utbildningsmöjligheter. De delar bland 
annat ut studiestipendier och skolmaterial och bygger skol- och matsalar. 

Läraren i skolan i byn Guyiero säger: ”Repsol lever inte upp till sina åtaganden. 
Vi har haft många problem med dem. Jag har bett om svarta tavlor, böcker och 
de har sagt att de ska hjälpa till. Men de håller aldrig vad de lovat. Det har varit 
mycket konflikter mellan företaget och de boende och det har förekommit strej-
ker. De på företaget som har till uppgift att arbeta med att förbättra relationerna 
med lokalbefolkningen ska ju egentligen alltid vara i kontakt med oss och se vad 
vi behöver, men så har det inte varit. Jag tror inte de är intresserade av att ge oss 
stöd. Vi har till exempel inte vatten. Var ska vi få det ifrån? Vi behöver en vat-
tenkälla med rent vatten som kan räcka i många år. Nu har vi sett till att samla 
regnvatten till barnens behov, men ibland räcker det inte.”

4. Hälsa
Enligt Repsol har företaget organiserat ett läkarteam i Block 16 som har till upp-
gift att bekämpa epidemier, bedriva preventiv hälsovård, ta hand om akuta fall 
och förse invånarna med medicin. Det erbjuds sjukvård på Repsol-stationen inne 
i blocket. Men många av de intervjuade sade att de inte fick hjälp när de är sjuka 
och att det saknas en vårdcentral. 

5. Infrastruktur
Den väg som företagen i blocket har byggt har ökat trafiken och inflyttningen i 
området. Trafiken och det ökade antalet invånare slår hårt mot vegetation och 
djurliv. De boende i blocket har en egen buss med chaufför som Repsol betalar. 
Enligt Nampai ber de boende också om att företagen ska hjälpa dem att bygga 
hus. Skolbyggnaden i Guiyero är till exempel byggd med företagets pengar. Det 
har också presenterats en studie för att bygga en flygplats, men det är oklart hur 
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detta skulle påverka lokalbefolkningen. Miljömässigt skulle flygtrafik i området få 
mycket svåra konsekvenser.

6. Institutionellt och organisatoriskt stöd
Enligt Repsol ger de stöd till organisationerna i området. Företaget skriver att de 
erbjuder utbildning i administration, bokföring, konflikthantering, lagstiftning, 
projektutveckling och markfrågor.

Flera av dem som arbetar inom de befintliga organisationerna i Block 16 hävdar 
dock att företaget medvetet splittrar befolkningen och organisationerna och beta-
lar ledarna för att få dem att gå i företagets ledband.

7. Konst och kultur
Repsol hävdar även att man ger stöd traditionell konst och kultur i samhällena. 
Tove Silveira Wennergren har dock inte sett några spår av ett sådant stöd under 
sin vistelse i Blocket.
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Skanskas officiella svar  
på Swedwatchs rapport

Skanskas verksamhet i Ecuador omfattar idag 4� anställda (november 200�) och 
verksamhet i endast två områden, Block 18 där kunden är Petrobras och Bermejo 
Block, där kunden är Tecpecuador. Den som besöker Skanskas arbetsplatser i 
dessa båda områden märker direkt att verksamheten här bedrivs enligt högsta 
standard. Metoder och miljöhänsyn är likvärdiga med vad som kan förväntas 
inom oljeindustrin i Västeuropa.

Just Skanskas kunnande och erfarenhet av miljövänlig drift och underhåll av 
anläggningar för oljeindustrin är en viktig anledning till att exempelvis Petrobras 
anlitar Skanska som underentreprenör vid många av sina anläggningar i Latin-
amerika. Vi har alltså en viktig roll i arbetet att minimera oljeindustrins påverkan 
på miljön.

En stor del av de arbetsuppgifter som Skanska idag utför i Ecuador har också 
just denna inriktning – att minimera miljöpåverkan. Som exempel kan nämnas 
att Skanska i Block 18 bland annat sköter reningen av borrvatten så att det kan 
återinjekteras i oljekällan, vi sköter rostskyddstester av rör och utrustning för att 
förhindra oljeläckage, provtagning av facklad gas för att undvika att gifter sprids, 
etc. Andra verksamheter är transport av personal, kontroll av brandskyddsut-
rustning och underhåll av luftkonditioneringar. Skanska arbetar alltså inte med 
exploatering eller upptagning av olja eller gas. I Bermejo Block utför Skanska 
tjänster såsom uthyrning av bilar och utrustning till Tecpecuador samt tillhanda-
håller två team om vardera tre svetsare.

Detta är Skanskas verksamhet i Ecuador idag – vi arbetar här tillsammans med 
oljebolagen med tjänster för att minimera påverkan på miljön. Vi är alltså sna-
rare en del av lösningen, än en del av problemet, vilket är den uppfattning man 
lätt kan få när man läser Swedwatchs rapport. 

Ovanstående information, och mycket mer därtill, har Skanska vidarebeford-
rat till Swedwatch under hösten 200�. Så snart vi fick vetskap om arbetet med 
denna rapport har vi lagt ned stor möda och stora resurser på att ta fram fakta. 
Två gånger har Skanska Latinamerikas miljöchef Alfredo Andrade besökt Ecua-
dor i detta syfte, och i november 2007 besökte Noel Morrin, högste chef för 
Hållbar Utveckling i Skanska, de aktuella områdena. Vi har försett Swedwatch 
med bilder, fakta och ögonvittnesskildringar från dessa besök. Dessa visar hur 
våra projekt ser ut och fungerar i verkligheten och det framgår också tydligt hur 
välskötta de är. 

Dessvärre kan vi konstatera att Swedwatch inte har använt sig av detta material i 
någon större utsträckning. Istället illustreras deras rapport med bilder som inte 
är från de projekt där Skanska har verksamhet. Swedwatch väljer också att återge 
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en intervju med Skanska som gjordes innan vi kände till innehållet i rapporten, 
istället för att ta med de fakta och synpunkter som vi har framfört efter vårt 
omfattande researcharbete under hösten. 

Ett huvudtema i rapporten är att Swedwatch anser att Skanska har ett ansvar inte 
bara för vår egen verksamhet i området, utan för allt vad våra kunder gör och, 
tolkar vi det som, även vad andra oljebolag i området gör. Detta är en beskrivning 
som vi helt motsätter oss. 

Vi är medvetna om problematiken i Ecuador och många andra länder under 
utveckling, och att alla oljebolag kanske inte alltid har uppfyllt kraven vad gäller 
miljö och mänskliga rättigheter. Men vad vi på Skanska kan ta fullt ansvar för 
är våra anställda och vår verksamhet i de projekt som vi har. Naturligtvis har vi 
också del i ansvaret för våra kunders verksamhet i dessa gemensamma projekt 
och områden. Men vi kan inte ta på oss ansvar för vad våra kunder gör i andra 
områden och andra projekt, och vad andra företag i andra områden i Ecuador 
gör. Det vore helt orimligt. Applicerat på en av våra största kunder, svenska 
staten, blir det tydligt hur orimligt detta resonemang är. Skanska kan knappast ta 
ansvar för allt svenska staten gör, eller ens alla byggprojekt som staten engagerar 
sig i. 

Med detta sagt är det givetvis inte så att Skanska är ett perfekt företag. Vi arbe-
tar sedan länge hårt med vår uppförandekod och våra värderingar och vi kan 
ständigt bli bättre. Rapporten pekar på flera sådana områden, och detta kommer 
vi givetvis att ta till oss. Som exempel kan nämnas att vi i samband med att vår 
uppförandekod och implementeringen av denna nu uppdateras, kommer att ge 
ursprungsfolkens rättigheter större utrymme. Vi fortsätter också att hela tiden 
utveckla våra riskanalysverktyg, något som innebär att Skanska idag sannolikt 
inte skulle åta sig vissa typer av projekt som vi tidigare har utfört. Troligen skulle 
vi idag exempelvis inte ta ett uppdrag i de delar av Block 31 som ligger i national-
parken Yasuni.

Rapporten ägnar relativt stort utrymme åt diverse beskrivningar av och anklagel-
ser om påstådda oegentligheter kring Skanskas verksamhet i området för flera år 
sedan, huvudsakligen 2004-2005. Detta verkar baseras på en blandning av hör-
sägen, rapporter från lokala organisationer (som vi inte fått se) och på intervjuer 
med befolkning och lokala anställda. Uppseendeväckande är att Swedwatch valt 
att lita till information från två aktivister på den extrema vänsterkanten, Agneta 
Enström och Hanna Dahlström, som på ett socialistiskt forum skrivit artiklar om 
Skanska som är fulla med grava felaktigheter. 

Skanska har därför svårt att bedöma riktigheten i dessa anklagelser. Våra lokala 
anställda känner inte igen att de sagt en del av vad som påstås, här står ord mot 
ord, och vi har inte fått se några av de bevis som påstås finnas. Märkligt är också 
att de miljöbrott som påstås ha skett aldrig tidigare kommit till Skanskas känne-
dom. Vi ser fram emot mer information i dessa fall för att kunna ta ställning, till 
dess förhåller vi oss skeptiska till uppgifterna. 
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Utrymmet för detta svar är tyvärr begränsat, men kontakta gärna undertecknade 
för ytterligare information. 

Skanska AB, Solna, 13 februari 2008
Noel Morrin, direktör, Hållbar Utveckling, Skanska AB, 08-753 88 00 (noel.
morrin@skanska.se)
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, 08-�53 88 38 (peter.gimbe@skanska.se)
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SwedWatchs tidigare rapporter

Risky Business. The Lundin Group’s involvement in the Tenke Fungurume 
Mining project in the Democratic Republic of Congo (2008)

Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies (2008)

Powering the Mobile World. Cobalt production for batteries in the DR Congo and 
Zambia (200�)

Svenska textilier – ren vinst, smutsig produktion. En rapport om miljöeffekterna 
från produktionen av hemtextilier (200�).

Vita rockar och vassa saxar. En rapport om landstingens brist på etiska inköp 
(200�)

Bristande miljö - och etikkontroll. En rapport om Clas Ohlsons och Biltemas 
inköp (2006)

Arbetarnas situation på varven i Kina (2006)

Sandvik och Freeport - Två företag i konflikten om Papua (2006)

Chokladens mörka hemlighet. En rapport om arbetsvillkoren på kakaoodlingarna 
i Västafrika (2006)

The Price of Oil. Nordic participation in environmental violations in Oil and Gas 
development on Sakhalin in Russia (2006)

Expansion i låglöneländer med etiska risker - Assa Abloy i Rumänien och Mexiko 
(2005)

Lång väg till självklara rättigheter - Trelleborgs försök att hindra bildandet av en 
fackförening på Sri Lanka (2005)

En vara bland andra? - en rapport om migrantarbetarnas situation och svenska 
företag i Saudiarabien (2005)

Handelskung med bristande etik - en rapport om Clas Ohlsons inköp i Kina 
(2005)

Swedish pulp in Brazil - The case of Veracel (2005)



Människor och miljö i fruktindustrin - två fallstudier från Chile och Sydafrika 
(2005)

Billig, snabb och lydig - en rapport om kinesiska leksaksarbetare och företagens 
ansvar (2004)

Svensk handel med Burma (2004)

Rapporterna går att ladda ner på www.swedwatch.org.
På hemsidan kan du även beställa vårt nyhetsbrev!
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