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Pressmeddelande 

Stockholm, 14 april 2016 

Ökat våld bland de jordlösas rörelse i Brasilien 
samtidigt som landet går mot politiskt kaos 
Right Livelihood Award Stiftelsen och Right Livelihood-pristagaren 
MST, De jordlösas rörelse, i Brasilien, fördömer morden på två MST-
aktivister i förra veckan. Landreformer är en nödvändighet och 
nyckeln till det är ett upprätthållande av demokrati i landet. 

Morden skedde i Paraná i södra Brasilien den 7 april på allmän mark som det 
brasilianska skogsföretaget Araupel ockuperat och exploaterat genom att 
använda sig av falska lagfarter. MST säger att polisen och Araupels 
säkerhetsvakter sköt mot en grupp på 25 arbetare som slagit läger på 
området. 

Att röja undan landlösa arbetare som ställer krav har kommit att bli rutin i 
dagens Brasilien, och ger därför inga rubriker i pressen. Den nuvarande 
politiska instabiliteten i landet verkar sammanfalla med en våg av dessa fega 
brott. Tillsammans med vår pristagare, MST, kräver vi rättvisa för offren och 
deras anhöriga samt att de landlösa arbetarna skyddas i Brasilien”, säger Ole 
von Uexkull, chef för Right Livelihood Award Stiftelsen. 

På senaste tiden har Brasilien sett ett ökat våld mot lantarbetare och landlösa. 
Under 2015 mördades minst 50 människor inom denna grupp runt om i 
landet. Enligt organisationen Comissão Pastoral da Terra (CPT), som delade 
Right Livelihood-priset med MST 1991, var detta det värsta året på 12 år och 
gör Brasilien till den absolut svåraste platsen i världen för aktivister som 
verkar för social rättvisa.  

Brasilien är ett av de länder i världen som är sämst när det gäller resurs- och 
ägandefördelning. Två procent av de som äger brukbar mark äger mer än 60 
% av den totala arealen, samtidigt som över 100 miljoner människor är utan 
land eller bor i slumområden. 

Vad Brasilien behöver är en rejäl landreform som endast kan ske om landets 
demokratiska institutioner är väl fungerande, säger Ana Terra Reis, 
representant för MST. 

Ana Terra Reis är just nu på besök i Sverige för att tillsammans med Dr. 
Miguel Carter, redaktör för den nya boken ”Challenging Social Inequality: The 
Landless Rural Workers Movement” som handlar om de jordlösas rörelse i 
Brasilien. Delegationen gör en turné runt om i Europa för att sprida 
information en ny bok på engelska om MST samt om situationen i dagens 
Brasilien.  

Idag, 14 april, medverkar Ana Terra Reis och Dr. Miguel Carter vid ett 
seminarium vid Sveriges Lantbruksuniversitet: 
http://www.slu.se/sv/internationellt/slu-global/kalendarium-for-slu-
global/2016/4/challenging-social-inequality-the-landless-rural-workers-
movement-and-agrarian-reform-in-brazil/ 

Imorgon, 15 april, medverkar de båda vid ett seminarium hos 
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Latinamerikagrupperna i Stockholm: 
http://www.latinamerikagrupperna.se/sv/kalendarium/agroekologi-praktik-
politik-och-strategi 

För intervjuer: Ole von Uexkull, Ana Terra Reis och Miguel Carter 
finns tillgängliga för intervjuer.  
Vänligen kontakta: Theresa Wan Ng på +46 723 16 33 28 alt. 
press@rightlivelihood.org  
 
Mer info om MST hittar ni på www.rightlivelihood.org/mst.html  

En rapport på spanska angående de rurala konflikterna i Brasilien kommer 
att släppas imorgon 15 april och finns att hämta på  
http://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes/noticias/conflitos-
no-campo/3167-sugestao-de-pauta-cpt-lancara-o-relatorio-conflitos-no-
campo-brasil-2015  

Om delegationen 

Ana Terra Reis har varit engagerad inom MST de senaste 10 åren med att 
arrangera läger och arbete med landreformprogram i São Paulo. Hon har 
doktorerat i geografi vid Universidade Estadual Paulista, där hon skrev om 
politik och protester för landreformer i São Paulo. Dessutom arbetar hon 
sedan 2014 som lärare och administratör vid MSTs nationella 
utbildningscentrum. 

Miguel Carter är redaktör för boken Challenging Social Inequality: The Landless 
Rural Workers Movement and Agrarian Reform in Brazil som utgavs 2015 och är 
även grundare och chef för DEMOS - Centro para la Democracia, la 
Creatividad y la Inclusión Social, en ny tankesmedja baserad i Paraguay. Han 
har doktorerat i statskunskap vid Columbia University i New York och har 
undervisat vid både American University School of International Service och 
Centre for Brazilian Studies vid universitetet i Oxford. 

Om Right Livelihood-priset 

Right Livelihood-priset delas ut årligen sedan 1980 med prisutdelning i 
Sveriges riksdag. Det kallas ofta ‘Det Alternativa Nobelpriset’ och 
introducerades för att “hedra och stödja de som erbjuder praktiska och 
exemplariska lösningar på de viktigaste utmaningarna världen står inför”.   
Det finns idag 162 Right Livelihood-pristagare från 67 länder. Stiftelsen 
fortsätter att stödja sina pristagare, särskilt de vars arbete bidrar till att de 
hotas på olika sätt.  
För mer information, kontakta: 
Right Livelihood Award Stiftelsen, telefon: +46 8 70 20 340, e-
mail: info@rightlivelihood.org, hemsida: www.rightlivelihood.org, Twitter: 
@rlafoundation  #AlternativeNobel, www.rightlivelihood.org 

Internationell media: Xenya Cherny-Scanlon, Director of 
Communications, mobil: +41 76 690 87 98, e-
mail xenya@rightlivelihood.org 

Svensk media: Theresa Wan Ng, mobil: +46 723 16 33 28,  
e-mail: press@rightlivelihood.org 

Latinamerikansk media: Nayla Azzinnari, telefon: +54 3543 422 236, 
mobil: +54 9 11 54 60 98 60, e-mail: nayla@rightlivelihood.org 


