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Niech elektronika
będzie sprawiedliwa

Militaryzacja zarządzania środowiskiem
w Ameryce Południowej
Eduardo Gudynas*

Z

arządzanie środowiskiem i gospodarowanie gruntami w Ameryce
Południowej ulega powolnej, lecz
stałej militaryzacji, której celem jest kontrola nad przemysłem wydobywczym,
a zwłaszcza nad pozyskiwaniem złota.
W Kolumbii, Brazylii i Wenezueli, ale też
w innych krajach południowoamerykańskich, w procesie tym biorą udział zarówno rządy konserwatywne, jak i postępowe.
Głównym przedmiotem sporu między
nimi jest przy tym nie kwestia unikania
szkodliwych skutków dla środowiska

i społeczeństwa, ale sprawowania kontroli
nad nadwyżkami ekonomicznymi.
Kolumbijski prezydent Iván Duque przedstawił niedawno Plan Rozwoju Narodowego, który ma stanowić wytyczne na czas
jego czteroletniej kadencji. Nowością jest
w nim to, że zarządzanie środowiskiem
znalazło się w części dotyczącej bezpieczeństwa narodowego i polityki obronnej
kraju [1]. Ochrona bioróżnorodności i wody
sąsiaduje tym samym z problemami takimi,
jak obrona granic i autonomii terytorialnej.

Zabieg ten pozwala utworzyć nowy organ
bezpieczeństwa mający na celu „wszechstronną ochronę środowiska” – służbę,
która składa się z funkcjonariuszy policji
i wojskowych współdziałających z prokuraturą oraz instytucjami zajmującymi
się sprawami środowiska. Ministerstwo
Środowiska dołącza do Krajowej Rady
Bezpieczeństwa, zaś problemy związane
z ochroną przyrody mają zostać włączone
w ramy Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, a może nawet Krajowej Strategii
Wywiadowczej.
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marginalizuje ją, traktując jako przeszkodę na drodze postępu.

Z perspektywy tak rozumianego „bezpieczeństwa” przyrodę postrzega się jako
„majątek” (asset). Nie jest to koncepcja
neutralna, pochodzi ze świata biznesu
i promuje fragmentaryczne postrzeganie natury – w jej świetle najistotniejsza
jest ekonomiczna wartość zasobów naturalnych. W planie Duquego znalazły
się zakrojone na wielką skalę projekty
zagospodarowania terenu o nazwie
„strefy kompleksowych interwencji strategicznych” (Strategic Comprehensive
Intervention Zones), którym wyznaczono średnioterminowe (pięcioletnie) cele w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
środowiska. Jest to etap przejściowy na
drodze do „legalnej” eksploatacji zasobów naturalnych.
Kolumbijski rząd nie ukrywa swoich zamierzeń, tzn. przejęcia kontroli nad nielegalnym pozyskiwaniem surowców naturalnych, takich jak drewno czy kopaliny,
a zwłaszcza złoto. Władze przyznają, że
w kraju panuje tragiczna sytuacja: 86%
złota wydobywa się nielegalnie, a 44%
samorządów lokalnych angażuje się
w niezgodne z prawem przedsięwzięcia
związane z pozyskiwaniem złota, węgla
i innych surowców. Nielegalna eksploatacja jest w Kolumbii procederem tak
rozpowszechnionym, że zepchnęła na
margines legalną, oficjalną produkcję.
Z podobnym problemem boryka się także kilka innych południowoamerykańskich krajów, zwłaszcza Boliwia i Peru,
gdzie gwałtownie rozwija się proceder
wydobycia złota aluwialnego u podnóży
gór i w lasach tropikalnych. Ten rodzaj
eksploatacji mocno odbija się na środowisku – przede wszystkim ze względu
na wylesianie i skażenie rtęcią. Pociąga za
sobą także szkodliwe zjawiska społeczne,
począwszy od handlu dziewczynkami
i nastolatkami po nielegalny obrót surowcami kopalnymi [2].
Celem kolumbijskiego planu rozwoju jest
nie tyle przerwanie tego typu praktyk, ile
przejęcie nad nimi kontroli i przekształcenie ich w przedsięwzięcia oficjalne. To
państwo ma decydować, które firmy i na



jakich warunkach mogą wydobywać złoto
czy inne surowce, a także partycypować
w części zysków.
Wenezuela: zmilitaryzowany obszar
wydobywczy
Inny skrajny przykład stanowi Wenezuela, gdzie w ramach jednej z desperackich
prób zażegnania kryzysu Nicolás Maduro zrobił zwrot w stronę liberalizacji wydobycia surowców na terenie tzw. Arco
Minero del Orinoco [3]. Arco Orinoco to
obszar ponad 100 tys. kilometrów kwadratowych, na którym można znaleźć m.in.
pokłady złota, diamentów czy koltanu.
Maduro utworzył tu „zmilitaryzowaną
strefę gospodarczą”, wykorzystując siły
zbrojne do kontroli produkcji i kierowania
pozyskiwaniem surowców.
Obecnie w regionie trwa spór dotyczący wydobycia złota, pojawiają się liczne
skargi na udział wojska w legalnych i nielegalnych przedsięwzięciach górniczych,
a także na związaną z nimi degradację
środowiska i przemoc. Lokalne społeczności donoszą o gwałceniu ich praw, postępującym wylesianiu i innych szkodliwych
dla środowiska skutkach, a wydobycie
złota rozprzestrzenia się poza wyznaczony obszar i obejmuje także inne rejony
Amazonii [4].
Brazylia: militarystyczna ofensywa
Bolsonaro
Także w Brazylii nowy rząd Jaira Bolsonaro podejmuje właśnie pierwsze kroki,
aby zwiększyć udział wojska w kontrolowaniu zasobów naturalnych i terenów,
na których występują, zwłaszcza w Amazonii. W wizji prezydenta nieprzystające
do siebie elementy mieszają się z pewnymi reakcyjnymi fantazjami. Bolsonaro
sprzyja liberalizacji dostępu do broni, zaś
okupację terenów wiejskich przez bezrolnych chłopów uważa za działalność „terrorystyczną”. Jednego dnia twierdzi, że
ludność rdzenna musi stać się „żołnierzami”, innego postuluje, żeby zamieniła się
w „przedsiębiorców” i wykorzystywała
potencjał swoich ziem. Najczęściej jednak

Nowy prezydent ujawnił także „międzynarodowy spisek” mający na celu zawłaszczenie Amazonii. W szczególności
podał w wątpliwość pomysł utworzenia
„Korytarza Trzech A”, łączącego strefy
chronione i tereny rdzenne na obszarze
ciągnącym się od wschodniego do zachodniego krańca kontynentu i obejmującym
Peru (północna część Amazonii), Ekwador, północną Brazylię oraz przylegające
do niej regiony Kolumbii, Wenezueli i obu
Gujan [5]. Bolsonaro krytykuje pomysł
utworzenia korytarza, ponieważ jego
zdaniem przypomina działania na rzecz
samostanowienia ludności rdzennej. Nie
jest w tym odosobniony – ma po swojej
stronie dowódców wojskowych [6].
Stąd być może wziął się pomysł wskrzeszenia starego wojskowego programu
Caja Norte w obszarze nadgranicznym na
północ od Amazonki, obejmującym 6,5
tys. kilometrów wzdłuż granic z Peru,
Kolumbią, Wenezuelą, Surinamem, Gujaną i Gujaną Francuską. Zapoczątkowany
w 1985 r. program miał na celu ochronę
strategicznych zasobów naturalnych pozostających pod kontrolą Ministerstwa
Obrony.
Militaryzacja w pozostałych krajach
Ameryki Południowej
W Peru policja i wojsko regularnie tłumią
protesty obywateli. Władze posługują się
w tym celu mechanizmem stanu wyjątkowego. Ostatni wprowadzono 15 lutego 2019 r. w strefie buforowej rezerwatu
w południowej Amazonii, na terenach,
gdzie pozyskuje się złoto. Według szacunków nielegalne wydobycie tego kruszcu
doprowadziło do wylesienia 11 tys. hektarów. W operacji, którą prowadzono na lądzie, wodzie i w powietrzu, wzięło udział
1272 funkcjonariuszy policji, 300 członków sił zbrojnych, specjaliści od materiałów wybuchowych oraz 70 delegatów
Biura Prokuratora Generalnego. Zapowiedziano, że siły te pozostaną na miejscu przez około dwa lata [7], co świadczy
o olbrzymiej skali przedsięwzięcia.
Operacje policyjne, a niekiedy i wojskowe, prowadzą również inne państwa.
W doniesieniach z Argentyny pojawiają
się wzmianki na temat kontrolowania wydobycia gazu łupkowego w południowej
części kraju; w Boliwii państwo chroni
koncerny naftowe wkraczające na terytoria ludów rdzennych; w południowym
Chile represje spotykają lokalne grupy
sprzeciwiające się tzw. kradzieży wody;
w Ekwadorze władze otaczają opieką nowe przedsięwzięcia wydobywcze.
W niektórych przypadkach policja lub
wojsko zabezpieczają działalność przedsiębiorstw i należące do nich obiekty.

Skrajnym przykładem jest tutaj Peru, gdzie
prawo sankcjonuje mechanizm, zgodnie
z którym koncerny wydobywcze i naftowe bezpośrednio zlecają policji „ochronę”
i „neutralizację” zagrożeń. W latach 19952018 zawarto 138 umów o „świadczenie
szczególnych usług policyjnych” – 29
z nich wciąż obowiązuje [8].
Gdzie indziej władze wysyłają agentów,
żeby szpiegowali lokalnych przywódców
– w Argentynie tego typu działania w ramach Projektu X prowadziła tamtejsza
żandarmeria, natomiast w Brazylii były
one niedawno wymierzone w przywódców kościelnych ze względu na wsparcie,
jakiego ci udzielili roszczeniom do ziemi
na terenie Amazonii.
Widoczne tendencje
To upolicyjnienie będące pochodną ekstraktywizmu pozwala nam sformułować
kilka wniosków. Po pierwsze, nie wolno
zapominać, że militaryzacja zarządzania
środowiskiem nie jest zjawiskiem nowym
i np. w Brazylii pomysł został zaczerpnięty z sięgającej połowy XX w. tradycji
junt wojskowych, choć w owym czasie
koncentrowano się raczej po prostu na
obecności armii na terenie Amazonii, którą większość uznawała za zieloną „pustynię”. Dziś to rozwiązanie coraz wyraźniej
widać w kilku innych krajach Ameryki
Łacińskiej.
Po drugie, sięgają po nie rządy zarówno
konserwatywne, jak i postępowe. Podobieństwa między Kolumbią a Wenezuelą są
uderzające. Pominąwszy retorykę i udział
państwa, modele ekstraktywizmu wszędzie są takie same – podobnie jak ich skutki. Widać zatem, że problem ma charakter
głębszy i sięga korzeniami współczesnych
koncepcji rozwoju oraz natury.
Po trzecie, spór w istocie dotyczy nie tego,
w jaki sposób chronić przyrodę, tylko jak
regulować wydobycie, jak je kontrolować i czerpać z niego zyski. Na przykład
wyraźnie widać, że w Kolumbii państwo
chce wyeliminować grupy nielegalnie
pozyskujące złoto i zastąpić je w roli sędziego oraz organizatora produkcji. Takie
działania wzmacniają postrzeganie natury jako towaru. Ich rezultatem jest też
przesłanianie czy też wykluczanie innego
jej rozumienia, opartego na wartościach
ekologicznych, estetycznych, religijnych
czy historycznych.
Po czwarte, taka polityka legitymizuje
rolę wojska i policji w zarządzaniu środowiskiem. To niezwykle istotna zmiana
w zakresie obowiązków służb porządkowych, a modele takie jak kolumbijski
mogą doprowadzić do tego, że generalicja
zacznie wyrażać własną opinię na temat
gospodarowania obszarami chronionymi
i terenami zamieszkiwanymi przez ludność rdzenną. Znów oznacza to wyklu-

czenie środowisk naukowych, a kwestia
bezpieczeństwa służy jako wymówka pozwalająca ograniczyć przepływ informacji
i samorządność obywateli.
Po piąte, musimy zdać sobie sprawę, że
militaryzacja może zyskać znaczne lokalne poparcie, zwłaszcza na obszarach
o wysokiej przestępczości. Przybycie
wojska i policji z pewnością ucieszy wiele osób. Z czasem jednak może się okazać,
że obecność armii poskutkuje nasileniem
przemocy. Znakomity przykład stanowi
tu Kolumbia, gdzie lokalne społeczności,
zwłaszcza rolnicze i rdzenne, znalazły się
między młotem wojska i policji a kowadłem grup przestępczych.
Po szóste, jeśli postrzeganie środowiska
jako kwestii bezpieczeństwa się upowszechni, może to doprowadzić do napięcia między państwami. Niewykluczone,
że tak właśnie zaczyna się dziać w północnej Amazonii. Korytarz Andyjsko-amazońsko-atlantycki miałby wpływ na Arco
Minero del Orinoco, interferowałby również z planem Caja Norte obejmującym
nadgraniczne tereny w Brazylii.
Wreszcie wyraźnie widać, że tego rodzaju strategie nie są w stanie powstrzymać
społecznych ani ekologicznych skutków
działania przemysłu wydobywczego. To
nie wojsko decyduje o cenach czy popycie, nie da się też postawić żołnierza
czy policjanta przy każdej rzeczułce albo
na każdym wzgórzu. Ogromne środki,
które idą na ten cel, można by przeznaczyć na proces przekształcania produkcji na terenach, gdzie jest to najbardziej
potrzebne.
Mimo to ostatnie wydarzenia w Kolumbii
i krajach sąsiednich zdają się wskazywać,
że upór znowu zwycięża, a że rządzący
uparcie trzymają się środków, które dowiodły swej nieskuteczności. 
tłum. Katarzyna Makaruk
* Autor jest dziennikarzem i reporterem urugwajskim.
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Pola śmierci w Kolumbii i Brazylii
Eric Draiser*

G

rudzień 2018 r. był wyjątkowo
krwawy dla przywódców rdzennych społeczności w Kolumbii.
W departamencie Cauca na południe od
Cali, jednego z głównych kolumbijskich
miast, zamordowano gubernatora Edwina
Daguę Ipię, któremu lokalne organizacje
paramilitarne wielokrotnie groziły śmiercią.
To jedna z co najmniej 10 rdzennych ofiar
mordów, do których doszło w Kolumbii
w ciągu zaledwie jednego tygodnia.
W rzeczywistości według Waszyngtońskiego Biura ds. Ameryki Łacińskiej
(WOLA) w samym tylko 2018 r. na terenie Kolumbii zamordowano ponad 100
obrońców praw człowieka oraz członków
marginalizowanych i prześladowanych
mniejszości. Wśród obserwatorów panuje
przekonanie, że do nasilenia przemocy
doszło po wyborze Ivana Duquego, młodego przedstawiciela prawicy i bliskiego
sojusznika Alvara Uribego, byłego prezydenta Kolumbii uznawanego za międzynarodowego przestępcę.
W raporcie potępiającym ten stan rzeczy,
opublikowanym przez organizację pozarządową Consultora para los derechos
humanos y el desplazamiento (Doradztwo w sprawie Praw Człowieka i Przesiedleń – CODHES), zwrócono uwagę,
że 35% zamordowanych przywódców
i aktywistów należało do mniejszości etnicznych (19% było Afro-Kolumbijczykami, 15% przedstawicielami ludności
rdzennej). Ta olbrzymia liczba dobrze
pokazuje, jak często mniejszości są celem przemocy, zwłaszcza jeśli zestawić
ją z udziałem procentowym grup mniejszościowych w strukturze społecznej. Co



więcej, jak wskazuje CODHES, „około 50%
ofiar zabójstw to przedstawiciele władz
lub reprezentanci regionów zamieszkanych przez ludność rdzenną i jej organizacji. Kolejnych 36% to liderzy lokalnych
społeczności albo przywódcy związkowi,
8% stanowiły osoby zgłaszające roszczenia do ziemi, a 6% – członkowie rodzin
liderek społeczności. Do departamentów,
w których odnotowano największą ogólną
liczbę ofiar, należą: Cauca, Valle del Cauca,
Antioquia, Chocó i Córdoba”.
Nieprzerwany ciąg zabójstw przyciągnął
uwagę ONZ, choć Narody Zjednoczone
niewiele zrobiły, żeby powstrzymać falę
przemocy, która nasiliła się po objęciu władzy przez rząd Ivana Duquego. W raporcie
sporządzonym wspólnie z European Center for Constitutional and Human Rigths
(Europejskie Centrum ds. Praw Konstytucyjnych i Praw Człowieka) Luis Guillermo
Prez Casas, prawnik z Colectivo de Abogados Jos Alvear Restrepo (CCAJAR), stwierdził, że skala zabójstw – i ogólne bezprawie
związane z biernością rządu – osiągnęła
poziom zbrodni przeciwko ludzkości.
W rozmowie z Guardianem Guillermo powiedział: „Te zabójstwa, zabójstwa naszych
kolegów, muszą się skończyć (…) Mamy
nadzieję, że Biuro Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego wystosuje
wobec władz Kolumbii ostrzeżenie, że jeśli
bezprawie będzie trwało nadal, Biuro rozpocznie śledztwo w poszukiwaniu winnych na najwyższych szczeblach władzy
(…) Proces pokojowy nie odnosi skutku,
bo postanowienia ugody nie są wprowadzane w życie. Proces, który zaakceptowano, nie został zrealizowany”.

Na alarm w związku z przemocą i zabójstwami w Kolumbii biją także organizacje międzynarodowe. Na początku
2018 r., po zamordowaniu 10 aktywistów
na rzecz praw człowieka, Amnesty International opublikowała raport wzywający
kolumbijski rząd do ochrony szczególnie
zagrożonych działaczy przed organizacjami paramilitarnymi i płatnymi zabójcami, zwłaszcza w odległych regionach
kraju. Podobne wezwanie do kolumbijskich władz skierowało Human Rights
Watch po niezwykle krwawym roku 2016.
Niestety, od tego czasu sytuacja tylko się
pogorszyła.
Brazylijska wojna z aktywistami
Wybór faszysty Jaira Bolsonara, człowieka, który w wyścigu o fotel prezydenta
obiecywał, że wpuści przemysł górniczy
do puszczy amazońskiej i pozwoli na inne
szkodliwe dla środowiska przedsięwzięcia wydobywcze, stanowiła dla mieszkających w Brazylii chłopów i członków grup
rdzennych czytelny sygnał, że długotrwałe bezprawie teraz jeszcze się nasili, a ich
prawa ulegną dalszym ograniczeniom.
Bolsonaro stanowi wyjątkowe zagrożenie dla wszelkiej maści aktywistów,
zwłaszcza zaś dla wspólnot rolniczych
i rdzennych, które stoją na drodze prawicy chcącej pozbawić je praw w trosce
o interesy inwestorów korporacyjnych
i międzynarodowych instytucji finansowych. I w przeciwieństwie do nieco
bardziej powściągliwej (choć nie mniej
destrukcyjnej) retoryki tradycyjnych
neoliberałów obecny prezydent Brazylii
oraz jego skrajnie prawicowa, faszystow-

ska polityka prawdopodobnie rozgrzeją
przeciwników uciskanych grup do białości, przyczyniając się do zwiększenia
agresji.
Oto, co na temat wpływu wyboru Bolsonara na już i tak gwałtowną przemoc
wobec aktywistów miał mi do powiedzenia pracujący w Brazylii niezależny
dziennikarz Michael Fox: „Wciąż jest za
wcześnie, żeby stwierdzić, jakie skutki
przyniesie ten wybór. Do nasilenia agresji
doszło pod koniec drugiej rundy, teraz
jednak panuje chwilowy spokój, bo ludzie
przegrupowują siły. Niedawne zabójstwo
dwóch przywódców Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (Ruchu Chłopów
bez ziemi – MST) stanowi prawdopodobnie zapowiedź tego, co nadchodzi”.
Obserwacje Foxa, bez wątpienia trafne,
odzwierciedlają powszechny lęk o przyszłość, który nasilił się w następstwie niedawnego mordu.
Nocą 8 grudnia 2018 r. dwóch przywódców MST zginęło w zamachu w stanie Paraiba w północno-wschodniej części kraju.
Ich śmierć w rejonie uchodzącym za tradycyjny bastion lewicy rodzi wiele pytań
o to, czego brazylijscy aktywiści mogą się
spodziewać w nadchodzącej przyszłości.
Zabójstwo to oczywiście nie jest pierwszą
głośną zbrodnią na działaczach popełnioną
w Brazylii w ostatnich latach, ale ponieważ
doszło do niego tuż po zwycięstwie Bolsonara, rozeszło się wyjątkowo szerokim
echem – część osób odebrała je jako niepokojącą zapowiedź nasilenia gwałtów.
Żeby ukazać je w stosownym kontekście,
brazylijska organizacja religijna Comissăo
Pastoral da Terra (CPT) opublikowała raport, w którym wykazała, że „sytuacja na
terenach wiejskich zaostrza się sukcesywnie
od roku 2013, kiedy to popełniono 34 morderstwa. Liczba ta zwiększyła się o 105%
w ciągu zaledwie 4 lat – w roku 2017 odnotowano już 70 egzekucji (w samym 2016
zaobserwowano wzrost o 15%)”.
Oczywiście odpowiedzialnością za tę szokującą eskalację przemocy nie można obarczać
wyłącznie Bolsonara. Jest ona rezultatem
działania głębszych czynników o charakterze strukturalnym i gospodarczym, przede
wszystkim prywatyzacji. Ruben Siqueira,
koordynator CPT, tak wyjaśnia tę kwestię
dziennikowi Brasil de Fato: „Postrzegamy
to jako nowy gorączkowy pęd po ziemię,
przy czym ziemia jest tu traktowana jako
środek produkcji, tezauryzacji, taki jak
drewno, woda czy ruda, jako możliwość
rozwoju przemysłu rolnego, globalnej ekspansji biznesu. Ma to związek z kryzysem
finansowym i bańką spekulacyjna, która
pękła w 2008 r. Od tego czasu dominujący
sektor kapitalizmu, tzn. kapitał finansowy,
szuka czegoś, co mogłoby stanowić choćby
minimalne zabezpieczenie dla jego spekulacyjnych gierek”.

Faktycznie wygląda na to, że nasilenie
przemocy wobec aktywistów chłopskich
i przedstawicieli ludności rdzennej jest
bezpośrednio związane ze wzrostem zapotrzebowania na konsolidację gruntów
i zasobów naturalnych w rezultacie spowolnienia, do którego doszło w gospodarce w ciągu ostatnich 10 lat. Chociaż
jednym z głównych czynników nakręcających ten nowy pęd do akumulacji
kapitału jest pewnie raczej spadek cen
towarów, a zwłaszcza wyraźne załamanie
cen ropy w latach 2014-2015.

raźnie stwierdza, że zamierza skończyć
z uznawaniem tytułu ludów rdzennych
do ziemi, co stoi w całkowitej sprzeczności
z naszymi prawami. Jego rasistowski, homofobiczny, mizoginiczny i faszystowski
dyskurs pokazuje, jak w nadchodzących
latach będzie wyglądała brazylijska polityka (…) Uprawomocnia przemoc obiecuje bezkarność ludziom zamieszkującym
tereny wokół ziem rdzennych. Najeźdźcy
i mordercy będą się cieszyć szacunkiem.
Bolsonaro oznacza instytucjonalizację ludobójstwa w Brazylii”.

Mimo że proces ten rozpoczął się podczas
prezydentury Dilmy Rousseff i sprawowania władzy przez brazylijską Partię
Pracy, nabrał rozpędu za czasów prawicowego rządu Michela Temera. Wydaje
się, że po objęciu władzy przez Bolsonaro
osiągnie apogeum. W końcu to nowy prezydent Brazylii obiecywał, że udostępni
wielkiemu przemysłowi znaczną część
obszarów chronionych.

Należy pamiętać, że celem przemocy będą też wspólnoty afro-brazylijskie. Zamach, którego ofiarą padła Marielle Franco
w marcu 2018 r., był pod wieloma względami momentem przełomowym dla ruchów
społecznych w kraju. Nie przyniósł jednak
pozytywnej zmiany – Brazylijczycy wybrali
na przywódcę faszystę, który chwali nielegalne metody stosowane w przeszłości
przez dyktatorów i ich pomagierów. Czas
pokaże, czy i jak lewicy uda się przegrupować siły, zareagować i odzyskać władzę.

I rzeczywiście, zaledwie kilka dni po wygranych wyborach zaczęły się pojawiać
doniesienia o najazdach na ziemie ludności rdzennej i przypadkach ich przejmowania, czemu towarzyszy spodziewana
agresja. Jak dziennikarzom National Geographic powiedział Beto Marubo, autochtoniczny przywódca z rejonu Terra Indgena
do Vale do Javari na dalekim zachodzie,
„wielu braci mówi nam, że dochodzi do
najazdów, a na nasze ziemie wkraczają
ludzie, którzy mają za nic zasady i nie boją
się władz”. Ta ostatnia uwaga jest niezwykle istotna, bo choć bezprawie od dawna stanowi w Brazylii normę, całkowite
lekceważenie wszelkiej władzy czy organów porządku publicznego z pewnością
jeszcze wzrośnie pod rządami Bolsonaro,
który całym sercem wspiera wysiedlenia
i przemoc wobec ludności rdzennej.
W ostatecznym rozrachunku jest to walka
o prawo do ziemi, zwłaszcza w przypadku
ludów rdzennych, które od dziesiątek lat
domagają się oficjalnego wyodrębnienia
swoich terytoriów. Zgrabnie podsumowuje to Dinamă Tuxá, koordynator z ramienia
Articulaçăo dos Povos Indgenas do Brasil
(Brazylijskiego Stowarzyszenia Ludów
Rdzennych – APIB): „To scenariusz, od
którego boli serce. Bolsonaro jasno i wy-

Jedno jest pewne zarówno w przypadku
Brazylii, jak i Kolumbii: skrajna prawica
znalazła się u władzy, co oznacza, że wojna z ruchami i działaczami społecznymi
dopiero się zaczyna.
A choć wzmianki o okrucieństwach wobec
ludów rdzennych i biednych mieszkańcach
tych (i innych) latynoamerykańskich krajów, o których niemal codziennie możemy
przeczytać w gazetach, budzą przygnębienie, nie wolno nam po prostu pogrążyć
się w rozpaczy. Musimy organizować się
i mobilizować siły. Dla nas, mieszkańców
globalnej Północy, oznacza to, że powinniśmy robić, co tylko się da, żeby okazać
solidarność z aktywistami i pomóc im zapewnić międzynarodowe wsparcie.
Wprawdzie Duquemu, Bolsonarowi i innym prawicowym ekstremistom w Ameryce Łacińskiej udało się zdobyć władzę,
ale nie są wszechmocni.
Nadszedł czas, żeby się organizować. Pora stanąć do walki. Pora stawić opór. 
tłum. Katarzyna Makaruk
* Dziennikarz radiowy i publicysta.



Kopalnie mików, czyli dlaczego obserwatorzy
mają znaczenie
Peter Bengsten*

Blisko 25% światowego zasobu mików
wydobywa się w Jharkhandzie. Szacuje się, że w nielegalne wydobycie tego
minerału zaangażowanych jest 20 tys.
dzieci.
Po raz pierwszy spotkałem 7-letniego Karulala, gdy kopał skały 10 metrów pod
ziemią w stanie Jharkhand. Szukał mików, wielofunkcyjnych minerałów, na
które istnieje wysokie zapotrzebowanie
w światowym przemyśle kosmetycznym,
elektronicznym i samochodowym. Próbowałem dotrzeć do ludzi zajmujących
się wydobyciem tych skał w dżunglach
Jharkhandu, dotkniętego nędzą indyjskiego stanu obfitującego w podziemne
bogactwa naturalne, aby udokumentować
ryzykowną pracę dzieci w łańcuchach
dostaw L’Oreal i innych marek z branży
kosmetycznej. Miało to miejsce w 2013 r.
Od tamtego czasu wiele razy myślałem
o Karulalu i jego ojcu, ślęczących w tych
zapadających się szybach górniczych i ich
brudnej chacie położonej niedaleko miejsca pracy. Jego przyszłość wydawała się
być wypisana w kamieniu; mógłby przeżyć swoje życie w dziurze w ziemi, tak,
jak jego ojciec.
Kiedy powróciłem do świata Karulala
parę lat później, dzieci wciąż pracowały
we wszystkich kopalniach mików, które odwiedziłem, a głodowe płace, długi
i wszechobecne ryzyko fatalnych wypadków stanowiły dla wielu chleb powszedni.
Tym razem stworzyłem mapę łańcuchów
dostaw globalnego przemysłu samochodowego, która prowadzi przez nielegalne
kopalnie ukryte w dżunglach, następnie
wiejskich kupców, indyjskich eksporterów, chińskich nabywców, a wreszcie
amerykańskich wytwórców farb do europejskich marek samochodów takich jak
Volkswagen, BMW, Audi i Vauxhall.



Widać jednak było pierwsze zwiastuny
zmiany. Wiadomość o odpowiedzialnym
pozyskiwaniu mików zaczęła docierać do
sal konferencyjnych multinarodowych
podmiotów wykorzystujących minerał do
produkcji błyszczyków do ust, lśniących
aut, oraz elektroniki codziennego użytku.
Portale informacyjne z różnych państw
zachodnich zaczęły słać reporterów do
kopalń w Jharkhandzie. Pojawiły się ekipy
filmowe. W 2017 r. kwestią odpowiedzialnego wydobycia mików zajęło się OECD,
a organizacje takie jak SOMO i Terre des

Nawet Drive
Sustainability zaczęło
odnosić się do sprawy
warunków wydobycia
mików.

hommes pisały na temat wykorzystywania mików na szeroką skalę w produktach konsumpcyjnych. Responsible Mica
Initiative, inicjatywa udziałowców rynku
wydobywczego, została powołana w tym
samym 2017 r., by położyć kres nieakceptowalnym warunkom pracy, włączając w to
pracę dzieci, w indyjskich kopalniach minerału. Nawet Drive Sustainability, partnerskie porozumienie 10 głównych firm
samochodowych, zaczęło odnosić się do
sprawy warunków wydobycia mików.
Teraz firmy z branży kosmetycznej i samochodowej przechodzą do działania.
Daimler, obok Mercedesa-Benza, ogłosił
w 2018 r., że mikom został nadany naj-

wyższy priorytet na liście surowców, których pozyskiwanie wiąże się z ryzykiem
łamania praw człowieka. W tym samym
czasie również Ford oraz General Motors
postawiły sobie cele dotyczące mików,
a VW i BMW przeprowadziły wewnętrzne śledztwo, opierając się na moim dochodzeniu z 2016 r., i zerwały stosunki
z niektórymi dostawcami, choć przedstawiciele BMW powiedzieli mi, że teraz
z powrotem znajdują się w Indiach.
W sprawę zaangażowały się także firmy
kosmetyczne, takie jak L’Oreal, Estee
Lauder, a także Chanel. W tym przypadku istotny był wpływ Responsible Mica
Initiative, nagrodzonej w grudniu 2018 r.
przez ONZ za innowacyjne rozwiązanie kwestii przeniesienia Wytycznych
w Sprawie Biznesu i Praw Człowieka
ONZ z papieru na rzeczywistość.
Jeżeli wszyscy teraz wiedzą o lśniących
mikach, to jednak część rozwiązania
wciąż jest przeoczana. I tutaj pojawia się
rola dla korporacyjnych obserwatorów.
Działają oni w różnych formach i w różny
sposób — jako media śledcze, sieci konsumenckie, dochodzeniowe grupy społeczeństwa obywatelskiego — i stawiają
sobie za cel monitorowanie globalnych
łańcuchów dostaw oraz dostarczanie wiadomości o eksploatacji społeczeństwom,
przemysłowi i architektom polityki.
Gdyby nie obserwatorzy i ich pojawiające
się od 2014 r., raporty na temat szeroko
rozpowszechnionej pracy dzieci w indyjskich kopalniach mików, uwaga poświęcana tej kwestii byłaby bliska zeru. Aż do
czasu tych raportów, parę marek z branży
kosmetycznej zasponsorowało zakup rowerów dla dzieci z wiosek, w których miki
są głównym źródłem utrzymania miesz-

kańców, a jedna czy dwie szkoły wiejskie
otrzymywały finansowanie od niemieckiego importera mików. To było wszystko.
Monitorowanie, ujawnianie i zaangażowanie obserwatorów
Na długiej drodze do odpowiedzialnego pozyskiwania mików, korporacyjni
obserwatorzy są tymi, którzy przecierali
szlak: badali i ujawniali nieprawidłowości. Reakcje przemysłu są różne; jest otwarte zaprzeczanie, są nigdy nie kończące
się wezwania o przedstawienie dalszych
dowodów, wewnętrzne śledztwa, wyrazy
szoku, rzadko jednak poprawia się przejrzystość czy dochodzi do weryfikowalnej
poprawy. Długi, silny nacisk na wprowadzenie realnych zmian zajmuje lata. Zatem obserwatorzy pozostają węzłowymi
graczami: to oni monitorują.
W najlepszym ze wszystkich światów,
obserwatorzy nie byliby konieczni. Ale
w świecie Karulala, sektor prywatny nie
sprawdza się w roli przodownika, a zachodnie rządy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie legislacji zapewniających transparentność.
Wobec tego w nadchodzącej przyszłości
będziemy potrzebować obserwatorów.
Mimo wzmożonej uwagi, jaką poświęca
się w Indiach kopalniom mików, żadna
firma kosmetyczna czy samochodowa,
która znalazła się w centrum zainteresowania obserwatorów, nie podniosła publicznej transparentności w kwestii dostaw-

ców na przestrzeni ostatnich 5 lat. Kiedy
zapytałem je oto, żadna z nich — Daimler/
Mercedes-Benz, Ford, BMW, VW, General
Motors, Groupe PSA/Vauxhall — żadna
nie powiedziała mi, że ujawniła wiadomości na temat swoich dostawców.
Co więcej, żadna nie przyznała się, że w ich
łańcuchach dostaw mików pracują dzieci,
ani też nie dostarczyła opinii publicznej
weryfikowalnej dokumentacji na ten temat. Wszystkie marki przeprowadzają

Kopalnie mików
stanowią istotny
element łańcuchów
dostaw Forda
i Volkswagena.

audyt u swoich dostawców, jednak ich
kontraktowi audytorzy (wielomilionowe
europejskie przedsiębiorstwa finansowane przez zatrudniające ich firmy) zdają się
ignorować wiele odkryć obserwatorów.
Ciężko uwierzyć w to, że audytorzy nie
natrafili na ślad pracy dzieci w kopalniach
mików ich dostawców, skoro ich obecność
umykała ich uwadze przez pół dekady.
Kopalnie mików stanowią istotny element
łańcuchów dostaw Forda i Volkswagena,

jednak pomimo tego wielokrotnie mierzyłem się z brakiem weryfikowalnej dokumentacji podawanej do wiadomości
publicznej również wśród bezpośrednich
dostawców. Na przykład, gdy wysłałem
Hugo Bossowi i Next moje odkrycia odnośnie przymusowej pracy u jednego
z ich dostawców, ich odpowiedzi były
różne. Hugo Boss potwierdził wiadomość
niezwłocznie i wyjaśnił, w jaki sposób stara się rozwiązać problem. Next jednak odpowiedziało, że w żadnym z 10 punktów,
które były audytowane w ciągu 7 lat, nie
znaleziono żadnych dowodów na znaczące naruszenia praw człowieka pracowników w tej fabryce. To oznacza 7 lat
przeoczania tego, co ja odkryłem w mniej
niż 7 dni.
W wyniku tego wzrasta potrzeba niezależnych organizacji monitorujących globalne łańcuchy dostaw, ujawniające opinii
publicznej swoje odkrycia oraz zaangażowania po stronie firm stosujących outsourcing. Ich potencjał w zakresie pomocy
w zapewnianiu przyzwoitych warunków
produkcji twojej maskary i mokasynów
jest zbyt często przeoczany. Uznanie tych
obserwatorów za integralną część etycznego outsourcingu mogłoby poprawić
jakość obecnego systemu audytowego.
I, bez cienia wątpliwości, odbyłoby się to
niskim kosztem. 
tłum. Jakub Polański
* Dziennikarz śledczy, współpracownik
Le Monde diplomatique – English Edition.
fot. Peter Bengtsen
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miarę jak kopiemy, wiercimy i odsłaniamy pokłady ziemi, by dostać się do mineralnych bogactw naszej planety, zasoby mineralne,
z których korzystamy – te przybierające postać złóż, które najtaniej
jest wydobywać i przetwarzać – stopniowo się wyczerpują.

W ciągu dziesięcioleci pozbywamy się skarbów, których wytworzenie zajęło Ziemi miliony czy nawet miliardy lat. Próby wprowadzania recyklingu
i powtórnego użycia zasobów są obiecujące – ale czy wystarczą?
Ugo Bardi, naukowiec i pisarz, przedstawia w swojej książce porywającą historię procesu formowania się minerałów, stworzonych przez nie imperiów, wojen i cywilizacji, a także potężnego przemysłu, który rozwinął się w związku
z nimi i który zdradza dziś pierwsze oznaki upadku, w miarę jak spadają jego
zyski, a zwiększa się powodowane przezeń zanieczyszczenie.
Książka ukazuje również ciemną stronę górnictwa: zniszczone krajobrazy,
zanieczyszczone ekosystemy i wpływ na zmianę klimatu.
Po tym, jak doszczętne splądrowaliśmy Ziemię, wkraczamy w nową epokę
– którą Bardi, korzystający z badań największych ekspertów z dziedziny badań
nad minerałami, opisuje z niezwykłą przenikliwością. 

Ugo Bardi – pracownik wydziału nauk
o Ziemi na Uniwersytecie Florenckim,
gdzie wykłada chemię fizyczną. Jego zainteresowania badawcze obejmują kwestię
zasobów mineralnych, energii odnawialnej i dynamikę systemów w zastosowaniu do ekonomii. Jest członkiem Klubu
Rzymskiego, należy do komisji naukowej
Stowarzyszenia ASPO (Association for
the Study of Peak Oil and Gas) oraz do
Climalteranti, grupy zajmującej się naukami o klimacie.
Jest również założycielem i byłym przewodniczącym włoskiego oddziału ASPO
i redaktorem naczelnym pisma Frontiers
in Energy Systems and Policy. Jego artykuły
pojawiały się na stronach i w publikacjach
takich jak The Oil Drum, Resilience (dawniej The Energy Bulletin), Financial Sense
i Cassandra’a Legacy. Jego poprzednie książki to m.in. The Limits of Growth Revisited.

