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Handling
Vi möter 11-åriga Jocelyn Tudezca i filmen. Hon berättar
om hur ont det gör i kroppen; i knän och höfter. Hennes
bror Andrés svimmar ibland. Jocelyn är annars en pigg
och levnadsglad tjej som gillar att träna arabisk magdans. 

Två unga kvinnor berättar om hur de blivit med barn
men fått missfall eller missbildade barn, precis vad som
också drabbat flera av deras väninnor som alla har det
gemensamt att de växt upp nära avfallshögarna i Arica.

I mitten av 80-talet kom fartyg lastade med svenskt

avfall, fullt av bly och arsenik. Avfallet lagrades i stora
högar alldeles utanför staden Arica i Chile. Efter tio år
byggdes alldeles vid sidan av avfallshögarna ett stort
bostadskomplex, enkla bostäder för mindre bemedlade
chilenare. På de stora svarta kullarna lekte barnen och
rumlade runt och andades in giftet. Sanden fördes av vin-
den in över bostadsområdet och invånarna intill där folket
var helt ovetande, ingen hade upplyst om vad de svarta
högarna bestod av. Ett gift som orsakar ett försvagat
immunsystem, hjärnskador och i förlängningen cancer. 

Det var Boliden Metall AB som exporterade sitt avfall,
så kallat "våtverksslam", det rörde sig om mellan 12 och
18 000 ton, till ett bolag i Chile som i sin tur skulle bear-
beta avfallet och bryta ner det, avgifta det. En komplice-
rad process, tungmetaller bryts inte ner av sig själva i
naturen, utan stannar kvar i oöverskådlig tid och påverkar
barn lättare än vuxna. Och arsenik verkar långsamt, det
är inte som i deckarromaner att man dör knall och fall. 

Boliden har betytt oerhört mycket för Skellefteå och
utvecklingen med arbetstillfällen i regionen. Men varför
ligger avfallshögar i Chile på andra sidan jorden, avfall
som producerats vid Rönnskärsverken som ägs av Boliden
Metall? Företagsledningen vill inte ställa upp på någon
intervju med filmaren Lars Edman meddelar presschefen
Marcela Sylvander, som säger: "Vad skulle det tjäna till?"
"Ni har ju redan er syn klar".

Lasse Lundberg är gammal nu men har arbetat länge på

Blybarnen och Boliden

Dokumentärfilmen “Blybarnen och Boliden” berättar

historien om hur ett stort svenskt gruvbolag på 80-talet

skickade sitt avfall av giftiga tungmetaller till en stad i

Chile. Tanken var att det skulle upparbetas och oskad-

liggöras av ett chilenskt bolag. Så skedde aldrig. Istäl-

let glömdes avfallshögarna bort, och barn började leka

på dem. Men så en dag började barnen bli sjuka ... En

film som ställer frågor om kaptial och moral. Och vem

som bär ansvar när mänskor far illa i en värld av muli-

tantionella bolag. 
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som hänt, vilka konsekvenserna blev för befolkningen.
För att lära. Han accepterar och träffar Jocelyn, som fått
sluta med sin magdans, det gjorde för ont i höfterna. Och
i taxi på väg till Promel berättar chauffören att han kän-
ner väl till Promel, han har jobbat där men slutade när
giftet från Sverige kom in i bilden. "Det var ett svineri",
säger han. Men Promel har flyttat och monterat ner sin
anläggning.

Eustaquio som arbetade på Promel med det svenska gif-
tet 1983-84, berättar att man lastade dag och natt, ton
efter ton. Men processen i ugnarna kom aldrig riktigt
igång, resultaten blev inte bra. Hans kamrat Oscar menar
att cheferna inte brydde sig det minsta om hur de som
arbetare mådde. Promel lade ner sin verksamhet några år
senare och startade ett nytt bolag Quiborax som också
arbetar med mineraler. Med i stort samma chefer. 

Filmarna träffar en av dem - han ser besvärad ut och
vill förbjuda att de filmar. Han frågar varför teamet vill
träffa honom. "För att få reda på vad som hände här i
Chile". "Men här hände ju ingenting", säger chefen. Sen
hotar han dem; "Det kan hända otrevliga saker, så var för-
siktiga", säger han. "Jag tror han kände sig lite pressad."
säger Rolf Svedberg men Lars tycker det var otäckt. De
lyckas sen spåra upp en av Promels gamla chefer David
Fux på en fest på ett hotell. Men han svär sig fri och säger
sig inte haft med det att göra. "Jo, det hade du, du ljuger,
vi har bevis", säger Lars och avslutar med att fråga varför
han inte bryr sig om barnen i Cerro Cuña.

Den chilenske advokaten Fernando Dougnac skämtar
om ett lokalt talesätt; att "agera svenskt" som menas att
man ingenting vet, rycker på axlarna och gör sig helt
ansvarslös. Sen förklarar han att Baselkonventionen som
förbjudet för företag i väst att exportera sitt avfall till fat-
tiga länder - att konventionen ratificerades först efter att
affären mellan Boliden och Promel ägt rum. 

På Hälsomyndigheten i Arica, där svär man sig fria,
detta är ett juridiskt ärende, vi kan inte uttala oss. Men
filmaren frågar vidare och en anställd säger att det alltid
finns motstridiga intressen när det handlar om miljömål.
Och han fortsätter retoriskt: Är en journalist intresserad
av folk - nej han är intresserad av att sälja tidningar. 
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Boliden. I en intervju berättar han om dålig arbetsmiljö i
verket, svavlet kunde ta eld och röken gjorde att man
kräktes. Men det var ett levebröd. Men Lasse uttrycker en
stor besvikelse över att andra människor drabbats av
avfall från Boliden. 

I ett dokument från Bolidens ledning skriver man att
affären sköttes korrekt i full öppenhet med alla berörda
myndigheters kännedom. Och att ansvaret för avfallet i
och med affären övergick till företaget i Chile. 

Något mer gift produceras inte, den tillverkningsproces-
sen drivs inte längre sedan Sverige infört hårdare mil-
jöskyddslagar i början av 80-talet. Någon gång på 1960-
70-talet producerade Boliden stora mängder gifter, mes-
tadels tungmetaller.

År 1984 var Rolf Svedberg miljöchef på Boliden. Han
berättar att gruvbolaget Promel skulle ta hand om materi-
alet och få betalt för att upparbeta avfallet. Tio miljoner
betalade Boliden ut till Promel för jobbet. Rolf åkte till
Chile två gånger för att försäkra sig om att Promel var ett
seriöst företag. De chilenska myndigheterna godkände
affären. Boliden och Svedberg fick sedan bekräftelse på
att upparbetningen inletts. Men så var inte fallet. 

År 1998 börjar det gå upp för befolkningen att de svarta
högarna innehöll farliga gifter. Media ställde då företaget
Promel mot väggen och folk protesterar. Promel flyttar
efter påtryckningar gifthögarna men inte mer än en
knapp kilometer längre bort. 

Jocelyns familj är fast i Arica, de kan inte flytta - vad
skulle de få betalt för ett hus i ett förgiftat område? Och
de har inte råd med något annat.  Alla förhoppningar som
fanns när man flyttade till Arica är borta. Bara ledsnad
och förtvivlan finns kvar, berättar Jocelyns mamma. Och
hon gråter. 

Jocelyn går på hälsokontroll och läkaren säger att det är
allvarligt att det finns risk för att hon ska bli lam i bägge
benen. Ändå är Jocelyn full av livslust och berättar om
sina framtidsplaner. Men innerst inne önskar hon bara att
få bli normal och hel. Hon är rädd för att inte vara just
normal, och ögonen tåras. 

Regissören Lars Edman frågar Rolf Svedberg om han
vill följa med filmteamet tillbaka till Chile. För att se vad
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Rolf Svedberg berättar om hur han reagerade på att en
bild av Pinochet satt på Promels kontor, som svensk var
det lite stötande. Men varför reagerade du inte, frågar
Lars Edman. På Pinochets tid fanns ingen miljömyndig-
het, intyget på att allt var ok från Chiles sida skrevs på av
Det chilenska Folkhälsoinstitutet som alltså godkände
affären. Dess chef var Joaquín Larraín Gana, handplockad
av Cesar Mendoza, en av Pinochets och juntans närmsta
män. Larraín samarbetade med Laboratoriet för biologisk
krigsföring, som var ett verktyg i Pinochets jakt på oliktä-
nkande på den tiden.

Lars frågar Rolf om det inte var lite naivt att lita på chi-
lenarna. Rolf svarar att; visst vi förstod att det inte rörde
sig om svenska förhållanden, att det var en diktatur som
regerade landet. Men att jag som miljöchef på Rönnskärs-
verken skulle reda ut allt detta var att ta i. Och även andra
företag i Sverige gjorde affärer med Chile. 

Vad som verkligen hände fick jag reda på via svenska
media, säger Rolf. Och det gjorde mig gråtfärdig att se
hur det blev och att det skapat så mycket problem. Och
jag kommer aldrig ifrån att jag kan ha gjort fel. 

När Jocelyn berättar om att hon aldrig blir bättre brister
det nästan för den före detta miljöchefen på Boliden. Det
har blivit till en katastrof för barnen i Arica. Det är en
börda jag få leva med hela livet, säger Rolf Svedberg. 

På en avslutande textskylt får vi veta att invånarna i
Arica vann mot Hälsomyndigheten. 353 personer tilldöm-
des en ersättning på 12 000 dollar var, cirka 90 000
svenska kronor. Men likt många andra fick Jocelyn ingen-
ting. Promel kan nämligen inte betala eftersom företaget
var satt i konkurs och i avsaknad av likvida medel. År
2007 gjorde Boliden en vinst på omkring 3,7 miljarder
svenska kronor. 

Storbolagen, pengarna & moralen
Bolidens nuvarande miljöchef Lars-Åke Lindahl menar i
en intervju att ansvaret inte kan läggas på Boliden när ‘vi
säljer till ett företag och de enligt kontraktet ska uppar-
beta tungmetallerna och att därtill de chilenska myndig-
heterna godkänt avtalet. Det är de som har ansvaret för
befolkningens hälsa’. Boliden gjorde inte en andra skepp-
ning förrän de fått garantier om att upparbetningen
inletts. Boliden beklagar men erkänner alltså ingen skuld.
De har till och med erbjudit hjälp, berättar Lars Edman i
filmen, men det blev inte något av eftersom det skulle
kosta arvode och traktamenten och resa - i business class -
som speakern ironiskt lägger till. Samtidigt ser vi att Boli-
den har tjänat bra med pengar. 

Det är säkert så att Boliden har rätten på sin sida rent
formellt, att det åligger de chilenska företagen och myn-
digheterna att ansvara för sina medborgares hälsa. Men
det finns också en moralisk aspekt av problematiken.
Chile på den här tiden styrdes av en militärjunta under
general Pinochet, en hårdför mördarregim som gjorde att
folk inte hade så lätt att protestera, man kunde råka illa ut
- säger en arbetare lite generad i filmen.

Det syns tydligt hur besvärad Rolf Svedberg är av det
faktum att det aldrig blev någon upparbetning, att avfal-
let istället har drabbat barn och unga i staden Arica, som
ju inte ens fanns då, när avfallet skeppades dit. Han upp-
rörs över hur Promels direktörer struntar i uppgjorda
möten. Och vart tog pengarna vägen? Gjorde de överhu-
vudtaget något med avfallet? Och han som människa rea-
gerar när han blir åsyna vittne, får möta Jocelyn och höra
hennes berättelse.

• Dela upp klassen i grupper där en del får uppgiften att
samla material och argument för Bolidens syn på saken.
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De andra gör motsvarande och får i uppgift att plädera för
människorna i Arica som kräver skadestånd. En tredje
grupp får representera de chilenska myndigheterna. Sam-
las sen och ha en diskussion och argumentera för er sak.

• Tycker ni straffen är för lindriga, att samhället ser för
mycket mellan fingrarna när det gäller storbolagens sätt
att hantera exempelvis sitt avfall, eller sina utsläpp i natu-
ren? Vilka tror ni i så fall är de bakomliggande skälen till
att det förhåller sig så? Vilka krafter är i spel?

• I en scen i filmen ser vi lekande barn och i bakgrunden
ett stort bulklastfartyg och industrianläggningar. Kanske
en symbolisk bild av förhållandet mellan människor och
kapital? Avståndet är stort. Och kanske är det grundpro-
blematiken i filmens berättelse; det handlar om huruvida
moral och etik har någon plats när storföretag gör affärer
på global nivå. Hur ser eleverna på denna problematik?
Finns fler exempel?

• En tjänsteman vid det chilenska Hälsoinstitutet drar
retoriska paralleller först om journalister sen om politiker;
om de är intresserade av sanningen respektive av männi-
skorna - nej av att tidningen säljs eller av folkets röster för
att bli omvalda och behålla makten. Vad är viktigast för
människor? Är det pengarna de får i fickan som styr mora-
len eller har vi högre ideal?

• På första maj demonstrerar vänstern och sjunger sånger,
bland annat en där några rader lyder: “Ty sådan är kapita-
lismen, otack är den armes lön”. Hur ser eleverna på sam-
spelet mellan en vital kapitalism, som ju skapar jobb och
frihet för människor men som ibland enbart ser till snöd
vinning - och människors välmåga? Hur ska samhället re-
glera marknadskrafterna så de inte går över styr och blir
livsfientliga så att solidariteten mellan människor inte ges
plats? 

• Vad tycker eleverna, är det viktigt att engagera sig i poli-
tiskt/moraliska problem och konflikter - även ute i värl-
den? Varför i så fall?

Dokumentärfilmen
Vissa ser dokumentärfilmen som lite tråkig, med inter-
vjuer staplade på varandra och rätt tv-mässiga etabler-
ingar och miljöbilder. Att dokumentärfilmen till skillnad
mot fictionfilmen eller spelfilmen inte arbetar med samma
dramaturgi och dramatiska förhöjningar. Men är det så
enkelt? Och hur förhåller det sig med "Blybarnen"?

• En films början säger ofta en hel del om vad det är vi
kommer att få se. Man brukar säga att det handlar om fil-
mens anslag. Vilken stämning ska vi försättas i? Var befin-
ner vi oss? Vilka ska vi få möta? På 1 minut och tio sekun-
der händer följande i "Blybarnens" inledning: en malmbåt
stävar fram genom isen. Dov musik på ljudbandet. Ett gli-
dande skifte till ett öde, nästan ökenartat landskap. En söt
och glad flicka kelar med en katt. Filmaren Lars Edman
med ljudapparatur ses i ett kort klipp. Några barn leker i
vad som liknar en sandhög. Filmens titel "Blybarnen" vi-
sas. Vad säger eleverna om anslaget, vad ska vi få vara
med om, vilken information har vi fått? Hur är kvaliteten
på fotot? Be eleverna göra en analys av dessa 70 sekunder.

• Naturligtvis arbetar även dokumentärfilmen med mani-
pulativa drag. Film handlar mycket om just manipulation.
Ta bara exemplet med den söta och charmiga Jocelyn som
filmteamet förstås snabbt såg nyttan med. Stor charm,
öppenhet - och en tragik i bakgrunden. Utnyttjar filmarna
Jocelyn, hennes charm, hennes omedelbarhet för att få
fram en känslomässig ton i sin film? Finns det fler exem-
pel på manipulativa bilder? Motivera.

• Redan i filmens första scen ger filmens upphovsmän
uttryck för sin kritik av Sverige och Boliden. Vad tycker ni,
gör det att vi i publiken inte kan ta till oss filmens budskap
och bilda oss en egen uppfattning? Finns objektivitet i
verkligheten, kan man överhuvud taget visa något, prata
om något utan att ta ställning? Är vi ovana vid konflikter i
Sverige, rädda för att ta ställning?

Extra
Produktionsbolaget Laika Film har som sin specialitet
dokumentärer och undersökande journalistik. Bolaget har
gjort flera program för TV, till exempel “Uppdrag gransk-
ning”, “Kalla fakta” och “Dokument inifrån”.
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