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Starka protester mot Stora Ensos skogsbruk i Brasilien 

 
Det svenskfinska skogsföretaget Stora Enso bidrar till att försvåra en jordreform, utarma naturen och 

förhindra en hållbar utveckling av landsbygden i Brasilien. Detta hävdar det brasilianska nätverket A 

Rede Alerta contra um Deserto Verde, som består av miljöorganisationer, 

människorättsorganisationer, småbönder, de jordlösas organisation, indianorganisationer, med flera 

 

Svenska Stora Enso är en av ägarna till ett av de största pappersmasseföretagen i världen, bolaget 

Veracel som är beläget i delstaten Bahia i nordöstra Brasilien. Stora Enso äger hälften av aktierna i 

Veracel och det delvis norskägda Aracruz äger den andra hälften. Etableringen av en ny 

pappersmassefabrik är den hittills största industriinvesteringen i Bahia, men har lett till ett kraftigt 

motstånd, både lokalt och nationellt. 

 

Det senaste året har ett flertal protestaktioner mot pappersmasseproduktion ägt rum i Brasilien. 

I mitten av februari 2005 protesterade nätverket Rede Alerta i ett internationellt upprop mot Veracels 

nybyggda pappersmassefabrik som man anser skapar stora sociala problem i området, bland annat 

ökad brottslighet och prostitution. 

 

Den främsta stridsfrågan gäller rätten till mark. Motståndarna hävdar att pappersmasseföretagens 

expansion i Brasilien tränger bort småbönder och indianer från deras mark och försvårar den pågående 

jordreformen. I april 2004 ockuperade de jordlösas organisation, Movimento dos Sem Terra, ett av 

Veracels plantager. Man högg ned plantagens eukalyptus och planterade bönor som sedan skördades. 

Aktionen var avsedd att visa att den mark som pappersmasseföretagen köper upp går att använda till 

jordbruk. 

 

Stora Enso äger Veracel tillsammans med det norskbrasilianska pappersmasseföretaget Aracruz. 

Aracruz har varit aktivt i Brasilien sedan slutet av 1960-talet då företaget etablerade sig i norra 

Espírito Santo, som gränsar till delstaten Bahia. Aracruz anklagas främst för att ha tvingat bort 

mängder av indianer och småbönder från deras mark och för att inte ha kompenserat skogsarbetare 

som skadats när de arbetat för företaget. 

 

Ytterligare en stor stridsfråga är om pappersmasseföretagen bidrar till att utrota den rest av atlantisk 

regnskog som ännu återstår i området. Nätverket hävdar att utbredningen av eukalyptusplantagerna 

sker på regnskogens bekostnad. 

 

SwedWatchs rapport visar att pappersmasseproduktion i stort utgör ett allt större hot mot världens 

tropiska regnskogar och den lokalbefolkning som är beroende av regnskogen för sin överlevnad. FNs 

organ för jordbruk, skogsbruk och fiske, FAO, uppskattar att timmerplantagerna för 

pappersmasseproduktion ökar med 45 000 kvadratkilometer per år. Det är en yta som är större än hela 

Holland. Närmare 90 procent av dessa plantager anläggs i Asien och Sydamerika. De förläggs till stor 

del i områden som är, eller tills nyligen varit, täckta av regnskog. 

 

För hela rapporten och mer information (det finns även ett omfattande bildmaterial), se: 

www.swedwatch.org 
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