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Latinamerikas öppna och förorenade ådror: miljörättvisa 

och förkroppsligande av det kapitalistiska systemet 

Nyckelord: förkroppsligande, miljörättvisa, förorenade samhällen, besprutning, Argentina, 

animalisering 

 

Introduktion: GMO sojaproduktion i Argentina 

På en stor poster på en av väggarna i skolan som rörelsen Sluta bespruta (Paren de Fumigar) hade hyrt 

för helgen i september 2009 i San Lorenzo kunde deltagarna se en väldigt utmärglad man som visade 

sin rygg mot fotografen. Mannen var Fabian Tomasi och han arbetade tidigare som anställd inom 

jordbruket i Santa Fe provinsen, till en dag när han blev sjuk och inte längre kunde gå till jobbet. Han 

vittnar om hur han blev sjuk av jordbrukskemikalierna som han hanterade på daglig basis. Fabian 

mobiliseras nu som ett argument mot jordbrukskemikalierna i produktionen av GMO soja, eftersom de 

sägs ha ökat snarare än minskat som förespråkarna menar. Fotot av den italienska journalisten Alfredo 

Covino hade undertexten ”det här är en karta över skadan som likgiltighet bidrar till. Jag är bara 

ytterligare en … vet du om hur många fler det finns? Fabian Carlos Tomasi. Förgiftad med 

jordbrukskemikalier.” Det här är ett utdrag ur mina fältanteckningar från Argentina 2009. För 

miljörättvisefältet är det centralt att undersöka vad som skapar indignation som orättvisa. Men det är 

också viktigt att diskutera människors roll bland andra arter, och vilka arter som inkluderas och 

exkluderas i mobilisering för miljöfrågor (se Raffles 2010). 

Syftet med den här texten är att beskriva och analysera mobiliseringen mot besprutning i det argentinska 

jordbruket och specifikt förkroppsligade erfarenheter och hur olika arter möts genom inkludering och 

exkludering i hierarkiska relationer. Förkroppsligande och inbäddning har föreslagits av ekofeminister 

som ett sätt att ta isär idén om människan som frikopplad från naturen, och istället visa att vi är intimt 

sammankopplade med andra arter i ekosystem (Mellor 1997; Warren 2000). Uppfattningen att 

människan kan dominera och kontrollera naturen har varit central i västerländskt tänkande under 

hundratals år (Alaimo & Hekman 2008), och den har fördjupats med introduktionen av genmodifierade 

grödor (Shiva 2000). Miljörättvisefältet tenderar att ha en antropocentrisk hållning och fokusera på 

förtryck och relationer mellan människor (King 1996), och därför kan en analys som inkluderar mer än 

mänsklig interaktion vara värdefull. Tidigare studier har betonat hierarkiska kategorier och hur makt 

kommer in i bilden när vi diskuterar olika arter (Hird 2010). Det har begreppsliggjorts som en spänning 

mellan antropocentrisk och ekocentrisk hållning där vissa aktörer uppmärksammar människors 

välbefinnande medan andra betonar flera arters välbefinnade (Plumwood 1993). Miljöintresserade 

feminister insisterar på att vi ska “take the materiality of the more-than-human world seriously” (Alaimo 

& Hekman 2008:4) och att naturen och miljön finns i våra hem, kroppar, på arbetsplatser och i skolor 

(Alaimo & Hekman 2008).  

I beskrivningen och analysen kommer jag att arbeta med ådror för att engagera ett begrepp som 

mobiliseras i den argentinska och latinamerikanska kontexten från boken som blivit en klassiker, 

nämligen Las venas abiertas de América Latina [Latinamerikas öppna ådror], av Eduardo Galeano. 

Därmed strävar jag efter att uppmärksamma geopolitiska aspekter på kunskapsproduktionen som 

utvecklas i utkanterna av maktcentra och på andra språk än engelska som lingua franca (Dussel (1977; 

Grosfoguel 2007).  

Material och metod    

Den här texten är ett resultat av en analys av pågående etnografiskt fältarbete bland aktivister i 

medborgarförsamlingar i Argentina, från 2009. En medborgarförsamling är en karaktäristisk form att 
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organisera sig i Argentina (Dinerstein 2003). Under denna period har jag genomfört deltagande 

observationer av planeringsmöten, demonstrationer, medborgarförsamlingsmöten och dessutom 

genomfört ett 30-tal intervjuer i samband med aktiviteter. Jag var även inspirerad av Anna Tsings 

tillvägagångssätt med att följa aktivister, vilket i praktiken innebar att jag reste till olika platser inom 

Argentina för att delta i aktiviteter. Jag följde dem även i virtuella sammanhang. Sammantaget gör detta 

att studien kan karaktäriseras som en ”multisited” fältarbete (Marcus 1998). Planerande och 

genomförandet av demonstrationer, workshops, bokpresentationer och offentliga debatter observerades 

och jag analyserade dessutom material som aktivisterna producerade eller använde som broschyrer, 

böcker, rapporter och videofilmer. Fältarbetet har inte bara handlat om mobiliseringen mot besprutning 

med jordbrukskemikalier utan även andra miljöproblem och risker som aktivisterna uppmärksammar. 

Här fokuserar jag dock specifikt besprutningen eftersom det fick stor uppmärksamhet även i den 

offentliga debatten i Argentina under fältarbetet, bl a i en rapport från regeringen om hälsoeffekter och 

i olika tidningsartiklar.   

Anledningen till att jag valt att arbeta med ådror är för att Galeano diskuterar den internationella 

arbetsfördelningen där vissa länder specialiserat sig på att vinna och andra på att förlora. Han skriver att 

det som idag kallas Latinamerika specialiserade sig på att förlora sedan den dag européerna korsade 

Atlanten och satte sina tänder i strupen på kontinenten. Precis som titeln på boken signalerar är den 

uppbyggd kring förkroppsligade beskrivningar som ådror och blodcirkulation och 

matsmältningsprocesser. Läsaren finner historiska beskrivningar av gruvarbetare, eller slavar, i Potosi, 

som förlorar sitt hår och sina tänder och börjar skaka som en reaktion på föroreningarna som pumpar 

runt i deras ådror. Vi får även läsa om Spanien som kolonialmakt som öppnar munnen för att tugga och 

svälja resurser från den latinamerikanska kontinenten och bara smulor fastnar mellan dess tänder medan 

blodet rinner konstant från åderlåtningen.  

Galeanos arbete och den ”master narrative” som uttrycks där har uppmärksammats i Ana María Varas 

texter, där hon hittar kopplingar till sättet som latinamerikanska journalister uttryckte sig i början av 

1900-talet (2009). Det finns alltså skäl att tro att idén om miljörättvisa går längre tillbaka i tiden i 

Latinamerika, även om inte begreppet användes. I det här pappret kopplar jag dessutom till det 

akademiska fältet med miljöfeminism som har problematiserat att mänskligheten är homogen, och 

uppmärksammar att privilegier och hierarkier spelar roll för vår kunskapsproduktion. Min analys 

försöker införliva förkroppsligade och mer-än-människor perspektiv på ådror. De frågor jag ställer till 

materialet är följande: Vad skapar indignation som orättvisor; vem och vad dras in i 

mobiliseringen/mobiliseras; vem kan stå i människans ställe; samt, vem är det möjligt att offra?  

Till följd av designen av studien och analysen i den här texten är det viktigt att nämna etiska aspekter 

när andra arter än människor dras in i miljörättvisediskussioner. Det är viktigt eftersom marginaliserade 

och utsatta människor kan känna sig som om de ”behandlas som djur”, något som kopplar an till 

hierarkier mellan arter och hur vissa grupper ses som möjliga att offra (Harrisson 2011). Eftersom 

analysen bygger på tankar om decolonialidad (avkolonialisering) (se Grosfoguel 2007), som ifrågasätter 

den eurocentriska kanon inom akademin och uppmärksammar behovet av att söka efter kunskap i sociala 

rörelser utanför universitetet, försöker jag att tänka med Galeano och hans approach till ådror. Detta 

innebär att jag inte gör någon djuplodande analys av Galeanos bok, utan att jag använder den för att 

organisera och analysera materialet med syfte att fånga förkroppsligade och mer-än-människor aspekter. 

Mobiliseringen mot besprutning av GMO soja kommer att diskuteras liksom ådrorna i andra kryp och 

levande varelser, i vatten och jord, samt de kreativa ådror som aktivister, forskare, producenter och 

marknadsförare använder för att diskutera konsekvenserna av jordbrukskemikalier i sojaproduktionen.  
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Latinamerikas förkroppsligade ådrorna   

I Argentina kopplar aktivister i socio-miljöorganisationer ihop besprutningen med de förändringar i 

jordbruksproduktionen som introduktionen av GM soja 1996 innebar. Sojan är genetiskt modifierad för 

att vara resistent mot växtgiftet RoundUp®, eller glyfosat som det också kallas. Beslutet att introducera 

det teknologiska ”paketet” med GM soja gick snabbt, och till skillnad mot i flera andra länder väckte 

introduktionen knappast någon debatt eller opposition alls (Newell 2009; Daroit and Nascimiento 2009; 

Aranda 2009). Produktionen av GM soja utgörs av ogräsmedlet RoundUp® baserat på glyfosat, de 

genetiskt modifierade sojautsädet RoundupReady (RR) och avsaknad av plöjning av marken. Till följd 

av den internationella efterfrågan på foder (dvs till köttproduktion för mänsklig konsumtion), och faktum 

att den är lätt att odla eftersom den växer på marker där andra grödor har det svårt, så har 

monoproduktion av denna soja ersatt andra grödor och jordbruksverksamheter, liksom expanderat 

radikalt (Giarracca and Teubal 2009). Den argentinska sojaproduktionen representerar mer än 20 

procent av världsproduktionen och den odlas på mer än hälften av den argentinska jordbruksmarken. 

GM soja ar även en strategisk betydelse i exportmodellen och innebär miljarder dollar varje år i 

exportskatter till BNP (Barri and Wahrén 2010). Uppskattningsvis 330 miljoner liter bekämpningsmedel 

används varje år varav glyfosat utgör 200 miljoner liter men verkar öka kontinuerligt. Medan den 

genmodifierade aspekten inte har väckt mycket uppmärksamhet eller opposition i Argentina har 

besprutningen väckt desto mer. Besprutningen har inneburit omfattande mobilisering bland 

medborgarförsamlingar och socio-miljöorganisationer. Här kommer jag att studera vad det är som 

mobiliserar och väcker uppmärksamhet. 

Det analytiska ramverket utgörs av en korsbefruktning av tankeströmmar som jag uppfattar stödjer 

varandra. Den inspireras av miljörättvisa, ekofeminism och mötet mellan arter (Raffles 2010; Kirksey 

and Helmreich 2010), liksom decolonialidad (Grosfoguel 2007; Dussel 1977). Miljörättvisa fokuserar 

på hur fördelar, risker och problem är ojämlikt distribuerade bland grupper av (mänskliga) populationer 

(Agyeman et al. 2003) till följd av diskriminering. Ett särskilt fält inom miljörättvisa – förorenade 

samhällen – intresserar sig för hur en grupp människor börjar göra kopplingar mellan omgivningen och 

specifika sjukdomar, mellan sjukdomar och föroreningar, och mellan individuella problem och andras 

problem (Edelstein 1988; Brown et al. 2000; Auyero and Swistun 2008).   

Feministiska studier har gett mycket uppmärksamhet till den västerländska cartesiska separationen 

mellan natur och kultur, som inbegriper idéer om kropp och själ, vilde och civiliserad inklusive 

uppfattningen att människor kan dominera naturen. Den hierarkiska uppdelningen har legat till grund 

för förtryck och exkludering, samt miljöförstöring. Ekofeminism och postkolonial feminism har 

föreslagit förkroppsligande (embodiment) som ett sätt att lösa upp dualismen i sociala studier  (Mack-

Canty 2004; Mellor 1997), liksom människans inbäddning i naturen (Twine 2001), och att naturen alltid 

är lika nära som din egen hud (Alaimo 2010:2 citerar ekofeministen Val Plumwood). Feministiska 

analyser har också varit av fundamental betydelse för miljörättviserörelsen, och har spelat en viktig roll 

i social och politisk mobilisering i Argentina, med Majtorgets mödrar som start. Mödrarna är fortfarande 

aktiva i Buenos Aires hjärta, och på ett liknande sätt påkallas uppmärksamhet till pachamama i dagens 

miljörörelse på den latinamerikanska kontinent, något som också kopplar till ursprungsfolkens 

rättigheter Det bidrag som ekofeminismen ger är bland annat att den visar hur kroppar märks med 

erfarenhet (Twine 2001) och att olika skillnader kan samspela (Warren 1996; Plumwood 1993). Kritiska 

feministiska analytiker som uppmärksammar förkroppsligade erfarenheter har visat hur identitet och 

sociala kategorier skapas i relation i hierarkiska processer där likhet (saming) och skillnad (othering) 

skapas (Pedwell 2007:66). Med ett evolutionärt synsätt på mänsklig överhet, blir det övriga djurriket 

underordnat (mänsklig) logik (Twine 2001). Det är i detta sammanhang som vi kan tala om att 

”animalisering” är ett sätt att avhumanisera människor; ett sätt att förneka dess mänskliga värde. Här 
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kommer ansatsen i denna text till att koppla samman animalisering och uppmärksammandet av olika 

arter (ibland på våldsamma sätt) i mobiliseringen mot besprutning. Dessa aspekter är viktiga att föra in 

i miljörättviserörelsen. I analysera av olika arter försöker jag komma åt den modernistiska förståelsen 

av mänsklig överhet och herravälde över naturen och andra arter och problematisera den.  

Mobilisering mot besprutning med glyfosat    

Som redan nämnts har GM sojan en strategisk betydelse i exportmodellen i Argentina. Under 2008 

diskuterades soja häftigt, men den hade då en roll i en politisk konflikt mellan regeringen och 

jordbrukare (el campo) kring exportskatten (Giarracca and Teubal 2009). Det är möjligt att den 

omfattande uppmärksamheten i media underlättade mobiliseringen mot besprutning som hade bedrivits 

under flera år av aktivister.  Under 2009 skedde en rad händelser som är viktiga för att förstå 

mobiliseringen i landet. En bok publicerades av en rörelsen Sluta bespruta (Paren de Fumigar) med titeln 

Pueblos fumigados: los efectos de los plagicuidas en las regiones sojeras [Besprutade samhällen: 

effekterna av ogräsmedel i de sojaproducerande regionerna]. Boken visar något av kunskapandet i 

sociala rörelser (Rulli 2009; se även Grosfoguel 2007).  

Sluta bespruta grundades av Mödrarna från Ituzaingó och Gruppen för rural reflektion (Grupo Reflexión 

Rural, GRR) år 2006. Gruppen Mödrarna från Ituzaingó hade mobiliserat ända sedan 2002 när dess 

grundare Sofía Gatica började uppmärksamma det stora antalet sjuka människor i hennes kvarter och 

deras omnejd. Hon är en energisk aktivist som reser landet runt för att medvetandegöra andra om 

hälsoeffekterna av besprutningen. Hon berättar om hur hon började koppla ihop hennes dotters sjukdom 

med andra kvinnor i kvarteret som bar scarfs om huvudet och hur många barn som hade munskydd till 

följd av cancer och behandling.  Vid upprepade tillfällen har Gatica berättat sin och andras historia om 

hur hon och de blev medvetna om vad som pågick och specifikt om besprutningen av jordbruksmark 

med glyfosat. Gruppen för rural reflektion å andra sidan började redan på 1990-talet att ifrågasätta den 

bioteknologiska produktionen av exportgrödor. Deras uttalade mål är att arbeta mot ”jordbruksgifter 

(agrotoxicos) för att säkra människors och naturens hälsa och bidra till matsuveränitet (jämför skillnaden 

mot matsäkerhet). De menar att deras viktigaste arbete består i att samla vittnesmål och data från berörda 

samhällen såsom statistik över sjuka, vattenkvalitet och markanalyser, för att kunna bidra med bevis för 

de negativa konsekvenserna som jordbruksgifter som glyfosat innebär. Rörelsen Sluta bespruta samlar 

flera grupperingar från olika jordbruksprovinser i Argentina. Symbolen för deras rörelse är ett litet 

flygplan som besprutar fält där en trafikskylt för en skola syns, och det är denna som finns på boken 

Besprutade samhällen. Det syftar till att problematisera att skolor på landsbygden blir besprutade. 

Symboliken används på väggmålningar och demonstrationsskyltar och liknande.  Till följd av olika 

dispyter inom rörelsen har en del brutit sig lös och kallar sig Sluta bespruta oss. 

Enligt flera miljörättvisegrupper i Argentina så användes företaget Monsantos information som underlag 

för beslutet att introducera den genmodifierade sojan i landet. Enligt företagets laboratoriestudier har 

ogräsmedlet en låg potential att skapa irritation i ögon och på huden, det skapar inte negativa effekter 

på reproduktion, den är inte mutagen i däggdjur, den är miljömässigt säker, den inaktiveras snabbt i 

mark och vatten, den förorenar inte vattendrag när den rinner av hårda ytor, och det är närmast omöjligt 

att ogräs utvecklar resistens mot det (FOCO 2008). Den här beskrivningen presenterar glyfosat som en 

säker produkt att använda för andra arter än ogräs på mark odlad med soja. 

Motiverade av motståndet mot besprutning hos rörelsen Mödrarna från Ituzaingó beställde den 

argentinska regeringen en rapport om glyfosat (Decree 21/09 2009). Den författades av forskare vid det 

argentinska vetenskapsrådet CONICET och publicerades 2009. Titel i översättning var Utvärdering av 

vetenskaplig information relaterad till glyfosat och dess inverkan på människor och miljö (CONICET 

2009). Rapporten är baserad på existerande forskningsstudier om hälso- och miljöeffekter av glyfosat, 
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publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Till exempel nämns en studie av hälsorisker av glyfosat bland 

fertila kvinnor som genomförts av de franska forskarna Benachour och Seralini 2009. Den nämner även 

studier som visat på ökad risk för missfall och minskad reproduktivitet bland kvinnor som arbetar med 

glyfosat. Men, baserat på Williams m fl studier som är relaterade till Monsanto, anses dessa resultat vara 

baserade på doser som är ”extrema eller irrelevanta” (CONICET 2009:70). Även om rapporten drar 

slutsatsen att det saknas vetenskapliga studier som tydligt visar på glyfosats inverkan på Argentina, 

instämmer rapportförfattarna med Williams m fl att det saknas bevis för att glyfosat är skadligt för 

människors hälsa. Detta riktar uppmärksamhet mot hur risker konstrueras (Alaimo 2008). 

En tredje händelse under 2009 kring glyfosat var en offentlig diskussion om dess hälsoeffekter i den 

Buenos Aires baserade dagstidningen Pagina 12. Den 13 april pratade molekylärbiologen och fd chefen 

för Conicet om sina laboratoriestudier av hälsoeffekter av glyfosat på grodyngel, med journalisten Dario 

Aranda. Enligt ingressen visar hans labbstudier att: ”sojaproduktionens jordbruksgift bidrar till 

fosterskador på hjärnan, inälvor och hjärta, även i mindre doser än de som används i jordbruket. Studien, 

som utförts på embryon, är den första i sitt slag och ifrågasätter att ogräsmedlet är säkert” (Aranda 2009, 

min översättning. I huvudtexten av artikeln beskrivs hur experimenten hade genomförts på grodyngel, 

dvs vilka embryon som utsatts.    

Aktivister från sociomiljöorganisationer som är i fokus i denna text, använde Carrascos resultat med 

laboratorieresultat på grodyngel som bevis för de negativa hälsoeffekterna av glyfosat när de 

mobiliserade mot det och förespråkade minskad besprutning. Carrasco vittnade om hur man mottagit 

hot från det han kallade ”soja etablissemanget” och hur vissa ville se hans rapport som han berättat om 

i tidningsartikeln, några dagar efter att den publicerats. Vid ett tillfälle blev han hotade av lokala bönder 

och politiker när han skulle hålla en offentlig presentation om sina vetenskapliga fynd och var därför 

tvungen att ställa in det. Efter artikeln i Pagina 21 bjöds Carrasco in till en mängd event som 

sociomiljörörelsen arrangerade och som blev del av mitt fältarbete, vilket visar att han gavs betydelse i 

mobiliseringen. Det jag vill betona här är hur välbefinnandet för labbdjur kan kopplas till människor i 

besprutade samhällens välbefinnande. Carrasco har argumenterat att det som pågår i Argentina är att det 

blivit ett nationstäckande laboratorieexperiment. På så sätt liknar det den tyska sociologen Ulrich Becks 

resonemang om ett risksamhälle (1992), där vi ännu inte sett de fullständiga konsekvenserna av vårt 

agerande. Faktumet att Carrasco varit fd chef för det argentinska vetenskapsrådet Conicet gjorde att det 

blev svårare för motståndarna att ignorera hans studier. Debatten fortsatte i den vetenskapliga tidskrift 

där Carrasco och hans kollegor publicerade sina resultat, med Paganelli som förste författare (Paganelli 

et al. 2010). 

Det sätt som de argentinska medborgarförsamlingar som besprutade samhällen kan räknas till ser 

miljöproblem kan beskrivas som utsugning, med en differentierad mänsklighet där vissa förtrycker och 

andra blir förtryckta. I sin avhandling argumenterar Ana María Vara (2009) att den anti-imperialistiska 

diskursen om kolonial utsugning av naturresurser som återfinns i Latinamerikas öppna ådror har ett 

ursprung i latinamerikanska texter från 1900-talets första årtionden. Det är därför inte helt överraskande 

att de dyker upp i de sammanhang som jag studerat. 

Ett bland flera exempel är från eventet som arrangerades i San Lorenzo, och som beskrevs i inledningen 

av denna text. Det är Argentinas största hamnar där en majoritet av sojan exporteras. På en av 

banderollerna i demonstrationen som organiserades kunde man läsa: ”Från den här hamnen skeppas 

rikedom ut från landet och vi lämnas kvar med explosioner, besprutning, fattigdom och sjukdomar”. 

Argumentet hänvisar till den sk extraktions-exportmodellen som inbegriper gruvnäring, skog och säd 

samt den argentinska befolkningens hälsa. Om vi analyserar symboliken i valet av plats för eventet så 

är det intressant att notera att den också var en krigsskådeplats i ett av de viktigare slagen för 

självständighet från kolonialmakten 1813, som nu ligger i en av jordbruksprovinserna som odlar mest 
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soja. Genom att lokalisera eventet i just San Lorenzo så kopplar aktivisterna till den diskursiva ”master 

frame” om anitiimperialism (Vara 2009), med fokus på en differentierad mänsklighet med hierarkiska 

relationer. En annan aspekt på detta är att jag vid flera tillfällen hörde hur aktivister var förbannade på 

internationella miljöorganisationer som bara bryr sig om ekonomisk tillväxt och (karismatiska) djur som 

valar, istället för om hälsotillståndet bland landets människor. Det är också anledningen till att de kallar 

sig för en sociomiljörörelse.  

 

Ådrorna som pumpar blodet till hjärtat 

Som redan nämnts så kopplas inte sojaproduktionen i Argentina nämnvärt till dess genmodifierade 

komponent, utan närmast uteslutande till besprutningen med ogräsmedel och dess hälsokonsekvenser – 

cancer, leukemi, andningsproblem, missfall och fosterskador. Här väljer jag att kalla dem 

förkroppsligade effekter av det moderna jordbruket och den globala industriella matproduktionen. De 

som framför allt påverkas är oftast vare sig producenter eller konsumenter av sojan, utan något mitt 

emellan och som dessutom lever på gränsen mellan det urbana och landsbygdsområden. 

Boken Besprutade samhällen (Rulli 2009) innehåller en mängd vittnesmål och berättelser från 

människor som har påverkats av besprutningen i de argentinska jordbruksprovinserna. Den innehåller 

även intervjuer med advokater, en beskrivning av det argentinska juridiska systemet, samt beskrivningar 

av jordbruksproduktion. Därutöver täcks observationer in av läkare på sjukhus på små orter på 

landsbygden som uppmärksammat att missfallen verkar ha ökat i takt med besprutningen. Boken är ett 

exempel på hur samhällen börjar att koppla samman sjukdomar med en specifik aktivitet, i det här fallet 

besprutning med glyfosat och hur de måste skaffa sig förståelse för olika områden för att kunna 

mobilisera mot den. En bland flera exempel är byn Las Petacas. I boken kan man läsa: ”Själv-

organiserade invånare i Las Petacas började att samverka 2004 efter att ha vi uppmärksammat hur många 

som var sjuka. Vi lämnade anmälningar till kommunen och till provinsregeringen, men vi fick inga svar 

tills vi fick stöd av biologen Raul Montenegro som hjälpte oss att komma framåt i vår kamp mot 

jordbruksgifterna” (Rulli 2009:86, min övers.). Montenegro är en nationellt känd biolog och aktivist i 

den argentinska sociomiljörörelsen. De visar att de inte blev tagna på allvar eller lyssnade till förrän de 

fick stöd av en vetenskapsman. Även om det är viktigt att uppmärksamma att inte bara akademiker 

producerar relevant kunskap i vårt samtida samhälle eller i förorenade samhällen (Brown et al., 2000; 

Escobar, 2008; Conway, 2006), så har vetenskaplig kunskap en speciell betydelse. Trots detta är det 

ibland förvirring snarare än kunskap som produceras (se Auyero and Swistun 2008).  

Referenserna till sjuka invånare, laboratorietest och praktiker runt djur görs i olika sammanhang i 

rörelsen. Kutym praktik när ett kemiskt ämnes giftighet ska bestämmas är den sk LD50 proceduren. 

Förkortningen kommer från engelskans lethal dose, eller dödlig dos. Det är ett sätt att visa hur hög 

koncentrationen för ett ämne är för att 50% av en kohort dör inom 24 timmar. Bland aktivister i 

besprutade samhällen är en kritik att denna bedömning inte tar hänsyn till vad som händer och hur någon 

påverkas av långvarig exponering i lägre doser, eller till en kombination av olika ämnen i en cocktail. 

På så sätt vill de visa att det inte bara är död som skapar indignation, utan även skadad livskvalitet som 

en form av våld. Enligt aktivisterna i den här studien kan ogräsmedel innehålla även andra substanser 

som kanske är lika eller ännu mer skadliga än glyfosat, som de ytaktiva medel (surfactantes). De menar 

att dessa också kan skada hälsan eller bidra till förgiftning. Dessa typer av risker undersöks vanligen 

inte, särskilt som de är komplexa och dyra att genomföra. Avsaknaden av statistik är ett annat problem 

för någon som vill visa eller bevisa att det finns samband mellan en aktivitet som besprutning och 

ökningen av en speciell sjukdom. Därför är vittnesmålen från de aktiva läkarna i marginaliserade eller 

besprutade områden viktiga (Rulli 2009). 
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Förgreningen i ett blad eller en annan del av en växt 

Uppfattningen om mänsklig överhet och kontroll över naturen och andra arter är karaktäristiskt för 

moderniteten och är ofta i fokus för ekofeministisk kritik, något som intensifierades med genmodifierade 

grödor (Shiva 2000). RoundUp Ready soja är genetiskt modifierad för att vara resistent mot ogräsmedlet 

RoundUp®. Glyfosat hindrar ett enzym som är involverat i fotosyntesen. En växt som inte är genetiskt 

modifierad för att vara resistent mot medlet absorberar medlet genom sina gröna blad och dör eftersom 

det fokuserar på att stoppa tillväxtprocessen. Handlingen att förändra ett genetiskt mönster för att skaffa 

sig marknadsfördelar i ett företag är ett sätt förkroppsliga det kapitalistiska systemet – det kommer in i 

dess ådror. 

Även om Monsanto försäkrade att ogräs aldrig skulle utveckla resistens mot ogräsmedlet så 

uppmärksammade två amerikanska journalister vid namn Neuman och Pollack i en artikel i tidningen 

New York Times under 2010 att det fanns indikationer i landet på att växter visst kunde utveckla 

resistens. Resistens kan innebära att jordbrukarna måste applicera ännu mer eller starkare ogräsmedel. 

Artikeln i New York Times började att cirkulera bland argentinska aktivister som håller sig uppdaterade 

på vad som händer i omvärlden via epostlistor och sociala medier. Informationen rör sig och mobiliserar 

på globaliserade sätt.   

En växt som visat sig vara naturligt resistent mot RoundUp® är det andinska sädesslaget amaranto. För 

att protestera sa vissa aktivister att de spred ”biologiska mångfaldsbomber” över sojafälten för att 

bekämpa den oönskade grödan. Men, som någon kommenterade på ett möte för medborgar-församlingar 

så riskerar det att bli kontraproduktivt om det generella syftet är att minska besprutningen med det 

hälsovådliga medlet glyfosat och hälsokonsekvenser. Exemplet syftar till att visa att miljörörelsen 

självklart inte är helt överens om alla delar av problembeskrivningar och förslag och strategier för att 

komma till rätta med problemen. 

När ogräsmedlet appliceras tillsätts ytmedel, sk surfactantes. Dessa fungerar så att de löser upp bladytan 

och ökar dess genomtränglighet. Aktivisterna argumenterar att dessa ytmedel inte finns med på 

innehållsförteckningarna på ogräsmedel som glyfosat. Producenterna å andra sidan hävdar att det är 

kommersiella hemligheter. Aktivisterna menar att de kan bidra till kombinerade hälsoeffekter. 

Kapaciteten att kunna påvisa en tydlig koppling mellan orsak och verkan är en utmaning i denna typ av 

sociomiljökontroverser.  

 

Ådror i jord och vatten, förkroppsligat landskap 

Det är vanligt att man hör argument i den argentinska sociomiljörörelsen att multinationella företag 

suger ut resurserna tillsammans med lokala allierade (Vara 2009). Detta är i linje med de akademiker 

som uppmärksammar globala syds geostrategiska roll i globala ackumulationsstrategier genom 

obegränsad användning av naturresurser och biogenetiskt material (Barri and Wahren 2010;  Clark and 

Forster 2009). Jorden i den argentinska Pampas ar varit en av de främsta naturresurserna och har kommit 

att kallas för jordens kornbod. Precis som konsekvenserna av massivt utnyttjande av mark och 

naturresurser är kvaliteten på jordmånen en viktig fråga för miljörättvisestudier (Clark and Forster 

2009). När GM sojan introducerades visade den sig vara så ekonomiskt vinstbringande att producenterna 

inte praktiserade växtrotation. Konsekvenserna av att de inte plöjer marken har också den diskuterats, 

och vissa menar att det bidragit till sandstormar, till exempel. Effekterna på marken togs upp i Conicet 

rapporten 2009. Författarna skriver att: ”även om effekterna av glyfosat som kemisk substans har 

undersökts i studier, så har inte effekterna på jorden av glyfosat och ytmedel på bevattningsmedel 

studerats (CONICET 2009:19, min övers.). 



Konferenspresentation Green Futures 2010 vid LiU 

 

8 
 

Ett vattendrag kan kallas en åder. Medan producenter och argentinska myndigheter anser att det är 

osannolikt att grundvattnet skulle förorenas av glyfosat ”utom i fall av oväntad eller okontrollerade 

utsläpp (CONICET 2009:128), så hänvisar aktivister till amerikanska U.S. Geological Service som har 

funnit glyfosat i både regn och floder som i Mississippi, områden där mycket GM soja produceras. 

Aktivisterna använder dessa uppgifter för att dekonstruera uppfattningen att glyfosat enligt företaget 

som producerar det, är säker och trygg. Det är möjligt att säga att de anser att om ådror i mark och 

vattendrag kan bli påverkade så kan även mänskliga ådror bli det eftersom de hänger samman (se King 

1996). 

I en dokumentär med titeln Hunger of soja, som sålts och distribuerats på möten med aktivister mot 

besprutning, pratar producenten Rodolfo Agretti om soja på följande sätt: ”Först sa de att sojan berikade 

jorden med kväve, eftersom det är en oljeväxt. Men vi upptäckte att det inte riktigt är så. Soja kan berika 

jorden till en viss gräns. Men nya varianter som ger högre avkastning är extremt skadliga för jorden. 

Sanningen är att jorden töms på näring” (Hunger of soja 2004). Dokumentären Hunger of Soja presentar 

argumentet att näringen i marken har fallit drastiskt med monokulturen av GM soja. Eftersom soja är så 

”effektiv” växer den på jordar som tidigare inte kunde användas som jordbruksmark. Enligt 

dokumentären besparar sig producenterna från att sprida gödningsmedel då sojan lever på den näring 

som finns i marken. Sedan exporteras den. Argumentet om utsugning av marken påminner om analysen 

som Miller och Forster gör (2009) och som de kallar ekologisk imperialism. De relaterar till utvinningen 

av guano på peruanska öar i Stilla havet som skeppades till England och USA för att förbättra deras 

jordar på 1800-talet. Ett ytterligare och vanligare argument bland medborgarförsamlingar är att ny mark 

bryts och utnyttjas för att odla GM soja, och att skog skövlas för att bereda mark för produktionen, något 

som hotar såväl lokala arter och den biologiska mångfalden. 

 

Ådrorna som skär igenom insektsvingar    

Relationerna mellan människor och natur har varit i fokus för filosofiska resonemang under tusentals år. 

Precis som jag uppmärksammade i introduktionen till denna text så försöker jag att undersöka hur olika 

arter relaterar till varandra och sin omgivning i jordbruksproduktionen. Insekter har alltid varit både ett 

hot och en möjlighet för matproduktionen (Raffels 2010; Russell 2001). Idag talar många om betydelsen 

av de ekosystem tjänster som insekter bidrar med (Daily 2000). För att kontrollera jordbruksproduktion 

och ekosystem så används bekämpningsmedel, något som kan påverka den biologiska mångfalden. 

Utöver att vara den tredje största sojaproducenten i världen är Argentina även en av de största 

honungsproducenterna, och precis som med sojabönorna så exporteras majoriteten. Under mitt fältarbete 

i Santa Fe provinsen blev jag uppmärksammad på betydelsen av bin, eftersom jag träffade många 

aktivister som var biodlare (se Ingold 1986). Mina möten med biodlare och bin skedde när dessa 

ekosystemarbetare diskuterades i internationella forum, särskilt i relation till bidöden i USA (Kluger 

2010). Enligt biodlarna har det skett en nedgång i produktion, något de kopplar ihop med besprutningen 

av jordbruksgrödor. Men det är också viktigt att poängtera att binas välfärd inte var centralt i möten med 

aktivister i sociomiljöorganisationer för övrigt. Mobiliseringen där är snarare antropocentrisk. Men 

fokus på möten mellan olika arter gör det möjligt att ställa frågor om vem och vad som inkluderas i 

mobiliseringen, något som jag anser betydelsefullt för att förstå och kunna bidra till fältet med 

miljörättvisa. 

Om vi då återvänder till de vetenskapliga studierna som Carrasco och Paganelli genomförde om 

glyfosat. I den artikel som deras resultat presenteras motiverar de sin studie med referens till 

”kontroverserna om möjliga negativa konsekvenser av glyfosat på miljö och människors hälsa” 
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(Paganelli et al 2010:1586) samt fosterskador i berörda geografiska områden. De beskriver sin studie 

såhär:  

Xenopus laevis embryos were incubated with 1/5000 dilutions of a commercial GBH 

[glyphosate based herbicide]. The treated embryos were highly abnormal with marked 

alterations in cephalic and neural crest development and shortening of the anterior-

posterior (A-P) axis. Alterations on neural crest markers were later correlated with 

deformities in the cranial cartilages at tadpole stages. Embryos injected with pure 

glyphosate showed very similar phenotypes. Moreover, GBH produced similar effects in 

chicken embryos, showing a gradual loss of rhombomere domains, reduction of the optic 

vesicles, and microcephaly. This suggests that glyphosate itself was responsible for the 

phenotypes observed, rather than a surfactant or other component of the commercial 

formulation.” (Paganelli m fl 2010:1586, kursivt i original) 

Citatet berör maktrelationer och dominans i beskrivningen av mötet mellan arter, vetenskap och teknik 

i laboratorieexperiment. Laboratoriedjuren märks, och vissa skulle säga offras för att kunna visa hur 

människor påverkas, särskilt som det anses oetiskt att utföra labbexperiment på människor. Men det är 

här som Carrascos argument om att Argentina har förvandlats till ett nationstäckande labbexperiment 

blir relevant. I de kontrollerade labbtesten får embryon från grodor och kycklingar ”stand in” för 

människor, medan det är människor och andra arter som deltar i de okontrollerade labbexperimenten i 

jordbruksproduktionen. 

 

Kreativa ådror – materialiserade diskurser 

Diskurser har konsekvenser. För att kunna mobilisera så måste miljörörelsen involvera aktörer, 

dokument och fenomen som stärker deras fall (Tsing 2005). Detta berör kommunikation. Till exempel 

är det vanligt att i västerländska och engelskspråkiga sammanhang hänvisa till Rachel Carson och 

hennes bok Tyst vår (1962) som en gnista för miljörörelsen i USA på 1960-talet. Titeln hänvisar till 

tystnaden som skapas när insekter och fåglar dör till följd av förgiftning med DDT genom näringskedjan. 

Den är också ett exempel på kreativiteten i miljörörelsen, något som även ekofeminister har 

uppmärksammat (Griffin 1978). Carson blev hånad av Monsanto i deras lilla dystopiska skrift ”A 

Desolate Year” (1962), där de beskriver vad som skulle hända med matproduktionen om jordbrukare 

skulle sluta använda bekämpningsmedel (se Hynes 1989 om Carson och Monsanto). 

 Definitionen av ådror som kreativ inspiration har att göra med politiska, vetenskapliga och 

marknadsföringsstrategier och hur aktörer argumenterar med vissa verktyg. Aktivister behöver kreativa 

ådror, som hittills beskrivits med ”biologiska mångfaldsbomber”, ”nationstäckande laboratorium”, och 

”jordbruksgifter” istället för jordbrukskemikalier, bland aktivister som är i fokus för den här studien. En 

viktig del av deras arbete för miljörättvisa är därmed att producera begrepp som kan användas som 

”diskursiva vapen” i kampen. Men medan de flesta aktivister som deltagit i studien fokuserade på 

glyfosat menade agronomen Javier Souza Casadinho vid Buenos Aires universitet, som jag intervjuade 

på hans kontor, att det var ett gravt misstag att bara ge uppmärksamhet till glyfosat (intervju 1 september 

2009). Han menade att han gjort sitt bästa att få andra att inse att starkare bekämpningsmedel som 

endosulfan är mycket skadligare. Men det var utan framgång suckade han och sa. Istället för att se det 

som en anekdotisk kommentar så föreslår jag att den ses som ett tecken på den viktiga strategiska roll 

som glyfosat kommit att få i sociomiljörörelsen i Argentina. 
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Sammanfattning och slutsatser 

I den här presentationen har jag använt mig av ådror för att beskriva och analysera sociomiljörörelsens 

mobilisering för besprutade samhällen eftersom jag anser att den kan överbrygga och koppla ihop den 

åtskillnad som ofta görs mellan natur och kultur och fokusera på möten mellan arter och dess omgivning. 

Ådrorna i människor, växter, insekter, jorden och vattnet, liksom de kreativa drag som olika aktörer 

använder har diskuterats. Enligt argentinska aktivister som varit i fokus i presentationen har glyfosat, ett 

ogräsmedel som används för att bespruta GM sojafälten, negativa hälsokonsekvenser för människorna 

som bor i områdena. Aktivisterna relaterar glyfosat till cancer, fosterskador, missfall och förgiftning, 

och minskad biologisk mångfald och förstörd jordmån, och i vissa fall bin. Detta medan producenterna 

av ogräsmedlet och RoundUpReady Resistant soja talar om små risker för hälsoeffekter i andra arter än 

de växter som utsätts för bekämpning men som anses vara ogräs. Att uppmärksamma makt, hierarkier 

och dominans bland arter är fruktbart i miljörättvisestudier, även om uppmärksammandet i sig inte 

nödvändigtvis leder till stöd av biologisk mångfald. Labbexperimenten med grodyngel och 

kycklingembryon gav inte upphov till upprördhet, medan människors missfall gjorde det. Men 

fosterskadorna på grodynglen användes för att mobilisera för hänsyn mot människor som också anses 

utsättas för labbförsök. Logiken i miljörättvisestudier är att uppmärksamma och diskutera orättvisor 

baserade på rasism och diskriminering bland människor. Att anklaga aktörer för att människor behandlas 

som djur, det som kallats animalisering här, är ett politiskt argument som baseras på att det är en kraftfull 

föreställning att jämställa människor med djur. De processer kring ”humanisering” och ”animalisering” 

inbegriper beslut om vilka som ska få leva och vilka som kan dö/das, eller om minskad livskvalitet. 

Även om vi uppmärksammar att människor, precis som andra arter är inbäddade i och beroende av 

naturen, är det viktigt att fånga hierarkier. Det är när vissa utsätter andra för risker som orättvisor uppstår. 

Och här är det inte en passiv natur som förstås som hotfullt eller att skapa risk, utan vad andra producerat 

och placerat i omgivningen. Det är således vad andra människor bidragit med som skapar indignation 

och upprördhet. Att argumentera med molekylärbiologen Andre Carrasco, att Argentina har blivit ett 

nationstäckande laboratorium, är i linje med det.      
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