
 
 
Skogsindustrins  satsningar i Sydamerika är förödande för 
både miljö och lokalbefolkningar. Ett ledande exempel är 
svensk-finska Stora Ensos  verksamhet i Brasilien. Företaget 
har dömts för miljöbrott och bemöts  regelbundet av 
protester från lokalsamhället. Den 20 april kommer Stora 
Ensos  aktieägare att ta ställning till  ett unikt förslag på 
företagets bolagsstämma, skriver bland annat Marcelo Durão 
från MST, de Jordlösas rörelse  i  Brasilien och Francisco 
Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna. 
 
De senaste åren har pappersmasseföretagen varit på offensiven i 
Sydamerika. Det varma klimatet, den billiga arbetskraften och tillgång till 
mark gör att produktionskostnaderna av pappersmassa är betydligt lägre 
än i Norden. Stora Enso är ett av de stora företag som tidigt började 
investera i Latinamerika. I Brasilien och Uruguay har företaget köpt upp 
hundratusentals hektar mark där de planterar snabbväxande eukalyptus för 
export av pappersmassa.  
 
Nu på onsdag ställs en provokativ fråga till aktieägarna som tagit del av de 
höga avkastningarna i Latinamerika. Inför skogsindustrikoncernen Stora 
Ensos årliga bolagsstämma har en grupp aktieägare tagit fram en motion 
som föreslår att Stora Enso bör instifta ett nytt slags ”arbetslotteri”. 
Tanken är att samtliga av Stora Ensos aktieägare bör delta i en lottning, 
där en aktieägare utses att resa till Brasilien och arbeta åt en av Stora 
Ensos underleverantörer i plantageverksamheten. Efter sex månader skall 
denna aktieägare rapportera tillbaka till Stora Enso om upplevelserna och 
levnadsvillkoren på arbetsplatsen.   
 



Enligt Stora Enso är plantageverksamhet både miljömässigt hållbar och 
bidrar till att positivt utveckla regionen. Men för människorna som arbetar 
på och runt plantagerna är verkligheten helt annorlunda. En ström av 
rapporter och vittnesmål har de senaste åren visat på hur Stora Enso 
kränker mänskliga rättigheter och förstör ekosystem.  
 
Stora Ensos har upprepade gånger dömts för att ha brutit mot miljölagar 
och 2009 kom den hittills största domen mot företaget i ett åtal som gällde 
skövling av regnskog. Företaget dömdes då till att betala 80 miljoner 
svenska kronor i böter till delstaten Bahia samt till att återplantera 
uppemot 100 000 hektar regnskog.  
 
Ett alvarligt problem med plantagerna är den intensiva användningen av 
växtgifter. Bara i södra Bahia, där Stora Enso har huvuddelen av sin 
verksamhet, används 194 ton av tunga bekämpningsmedel om året – detta 
är 40 gånger mer än hela det svenska skogsbruket.  
 
De senaste åren har en stor andel av arbetarna på plantagerna insjuknat 
och fått arbetsrelaterade skador. Som en följd av bristande miljöhänsyn och 
odrägliga arbetsvillkor drivs i dagsläget närmare åttahundra 
arbetsrättsliga processer mot företaget och dess underleverantörer.  
 
Den mest grundläggande diskussionen rör dock den utvecklingsmodell som 
Stora Enso arbetar efter. Jord som skulle kunna användas till 
livsmedelsproduktion har köpts upp av storföretag som Stora Enso. 
Monokultur av eukalyptus, sockerrör, och soja är ett hot mot 
familjejordbruken, skapar en flykt från landsbygden, ökar 
jordkoncentrationen och äventyrar matsäkerheten. Sedan Stora Enso 
inledde sin verksamhet i regionen har också markpriserna stigit vilket 
försvårat landets jordreform. Många områden som skulle ha exproprierats 
av regeringen och omvandlats till bosättningar för de jordlösa, har köpts 
upp av Stora Enso. Runt samtliga av företagets plantager har fattigdomen 
ökat och tillgången till vatten och mat försämrats.  

Vi, som i åratal sett konsekvenserna eller direkt drabbats av Stora Ensos 
plantager, har ihärdigt protesterat mot denna utveckling. Men vår kritik 
har fallit på döva öron. Så nu på onsdag vänder vi oss till aktieägarna på 
företagets bolagsstämma. Frågan som ställs till aktieägare är om de är 
beredda att öppna sina ögon och möta den verklighet de skapat. Motionen 
om ett ”arbetslotteri” kommer tvinga aktieägarna att bekänna färg. Om 
levnadsvillkoren runt verksamheten verkningen är så bra som företaget 
hävdar, är då någon enskild aktieägare beredd att själv arbeta bland 
växtgifter och fattigdom? Vi hoppas att motionen om ett ”arbetslotteri” 
kan bidrar till att öppna ögonen på Stora Ensos aktieägare och stärka 
debatten kring levnadsvillkoren runt plantageverksamheten i Sydamerika. 
Det är dags för Stora Ensos aktieägare att visa att det värderar mänskliga 
rättigheter för vinstintressen.  
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