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Arica
När Bolidenkoncernen skeppar tjugo tusen ton giftigt avfall
till Chile tycks det vara helt inom lagens ram. När det sen
visar sig att folk far illa i staden Arica i Chile kommer hela
affären i ett nytt ljus. Vilka moraliska aspekter kan och bör
vi lägga på hur rika bolag kan göra sig kvitt sina problem
genom att lasta över dem på andra?
Filmen Arica kastar ljus över relationen lag och moral på ett
intressant och engagerande sätt.
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Om filmhandledningen
Film är ett spännande och mångfacetterat pedagogiskt
verktyg där våra handledningar är till för att vägleda
dig som lärare. Åldersrekommendationen, som här
sträcker sig mellan årskurs 7 och gymnasiet är just en
rekommendation. Man väljer själv om man vill ta upp
ett eller flera teman ur frågeställningarna och/eller om
man kan viga lite mer tid till fördjupning och närstudier
av själva filmmediet. Du känner dina elever bäst och
vet vad som kan vara relevant och intressant just för
dem. Med den här handledningen kan man även använda klipp ifrån filmen för att ha ett tydligare underlag
och stöd för minnet.

Filmen och läroplanen
Arica är relevant för centrala delar av läroplanen. För
årskurs 7- 9 gäller detta ett flertal ämnen. I ämnet
svenska ingår film under rubriken "Berättande texter
och sakprosatexter", där visuella och auditiva uttryck
ingår i läroplanens textbegrepp tillsammans med ord
och samspelet mellan de tre lyfts fram: "Texter som
kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och
dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter." I geografi är det centralt i
läroplanen med "[k]limatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan
få för människan, samhället och miljön i olika delar av
världen."
I läroplanen för samhällskunskap finns flera aspekter
som går att relatera till ett arbete med filmen. För det
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första möjligheter att påverka: "Individers och gruppers
möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling
samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut."
Samhällsfrågor av internationell art lyfts också fram där:
"Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag,
andra former av internationell konflikthantering och
folkrätten i väpnade konflikter."
För gymnasieskolans del är kunskap om berättartekniska och stilistiska drag i film en del av svenskämnets
allmänna syfte i läroplanen. För geografi 1 och 2 står
medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut
centralt, särskilt för samhällskunskap 1a1 och 1b.

Handling
"Vår resa tar oss tillbaka till 1980-talet och Rönnskärsverken utanför Skellefteå med gruvbolaget Boliden. Det
är där den här historien börjar”, berättar advokat Göran
Starkebo och fortsätter med att specificera att de problem Boliden hade på den här tiden handlar om så kallat
våtverksslam. En restprodukt efter framställning av guld
och som innehåller höga halter av arsenik, kvicksilver
och bly som giftiga komponenter.
Tjugo tusen ton av detta exporterades till hamnstaden
Arica i norra Chile åren 1984-85 där mottagaren, bolaget Promel, skulle upparbeta och slutgiltigt deponera
materialet vilket de fick åtskilliga miljoner för att göra.
Så skedde dock inte. Allt rann ut i sanden i en tid då en
militärdiktatur dikterade villkoren i landet. Om detta
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gjordes filmen Blybarnen från 2009. Nu följs filmen upp
av nya Arica av samma upphovsmän där fokus ligger
på det juridiska efterspelet. Inledningsvis ser vi bilder
från en rättssal som varvas med bilder av malmstinna
järnvägsvagnar som rullar ut från Rönnskärsverken, en
verksamhet med god profit. Bolidenkoncernen tillhör ett
av världens största gruvbolag.
När filmen rullar vidare möter vi de inblandade i den
process som inleddes 2013 och där Boliden Mineral
stämdes på 102 miljoner av 796 privatpersoner via bolaget Arica Victims som menade att Aricaborna fått grava
hälsoproblem till följd av den ovarsamma hanteringen
av våtverksslammet.
Filmen växlar mellan att presentera de inblandade
advokaterna från såväl kärande- som svarandesidan och
de drabbade i Arica, alla med mer eller mindre svåra
hälsoproblem. En central gestalt är pensionären Rolf
Svedberg. Som före detta miljödirektör hos Boliden var
han en av de ansvariga för beslutet att skeppa avfallet
till Arica. År 2008 reser han tillbaka tillsammans med
filmaren Lars Edman för att med egna ögon se vad som
hänt i Chile. Svedberg får se och lyssna till flera vittnen. Han blir uppriktigt ledsen över vad han får se och
höra, även om han inte känner ett eget ansvar för vad
som hänt. Han får dock aldrig frågan om varför han
överhuvudtaget valde att skicka det giftiga avfallet till
Arica. Antropologen Rodrigo Pino Vargas menar att det
finns fyra ansvariga parter: Promel, Chiles regering, den
svenska staten samt Boliden. Såväl chilenska staten som
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Promel har dömts till att betala skadestånd. Men Boliden
har aldrig ställts till svars. De har aldrig uttalat sig mer än
nödvändigt och har förmodligen hoppats att frågan ska
falla i glömska.
En annan central gestalt är advokat Johan Öberg som nu
driver skadeståndsprocessen mot Boliden. Han menar att
frågan är tydlig och enkel: alla dödsfall och all sjukdom
hade aldrig inträffat om inte Boliden helt utan kontroll
skeppat över avfallet till Chile.
Kort tid efter Bolidens utförsel av avfallet skärptes den
svenska regleringen av export av farligt avfall. Dessutom
var processen igång för vad som senare blev den internationella Baselkonventionen om gränsöverskridande avfallstransporter. Detta kände Boliden förstås till och ville
därför bli av med avfallet innan de nya reglerna trädde i
kraft, menar Johan Öberg. Därför skickades avfallet till
Chile. Experten på internationell miljörätt, Jonas Ebbesson
menar att det inte är någon tvekan om detta. ”Det har vi
tydligt beskrivit för domstolen”, säger han.
År 2017 inleds rättegången vid tingsrätten i Skellefteå.
Robin Oldenstam vid Mannheimer Swartling advokatbyrå
företräder Boliden. Fallet är det första i sitt slag i Sverige.
Kommunikationsdirektören vid Boliden, Klas Nilsson vill
att ”sanningen ska komma fram”, att allt ska komma upp
på bordet. Bägge sidor har presenterat tusentals skrivningar med argument samt hört många vittnen som stöder
dessa. En viktig fråga är om svensk eller chilensk lag ska
gälla.
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KLIPP 1

Klipp 1
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Bland annat gäller det gränsvärdet för skadan hos Aricaborna – 19 microgram arsenik per liter urin menar chilensk lag, Testresultaten som prövas i rättegången visar
alla på mer än 30 microgram.
Vid förhandlingarna vid tingsrätten i Skellefteå försöker
filmaren Lars Edman intervjua de inblandade men det är
bara advokat Oldenstam som ställer upp. De andra har
”inte tid” utan hänvisar till deras vittnesmål på ljudbanden från rättssalen vilka är offentlig handling. När domen
faller i mars 2018 lämnas Arica Victims klagan utan bifall.
Man ansåg det inte bevisat att det var arseniken i slagghögen som var den enda orsaken till de förhöjda arsenikvärden som kunde konstateras hos vissa. På bilder från Arica
efter domen ser vi många som faller i gråt i besvikelse.
Domen överklagas till Hovrätten i Övre Norrland. Kärandesidan förfäktar att Boliden har agerat ovarsamt när deras
man på plats (Rolf Svedberg) tagit bilder där man ser att
det fanns bostäder i den absoluta närheten av slammet
med arsenik samt en bild på ett barn som leker på området. Två enligt dem tydliga indicier på att placeringen var
olämplig. Svarandesidan argumenterar emot och menar att
det inte gick att se att det var bostäder samt att ”barnet”
kunde vara en vuxen arbetare. När domen faller våren
2019 blir det något av ett antiklimax då rätten beslutar
sig för att döma enligt svensk skadeståndsrätt i stället för
chilensk. Och i och med det var Arica Victims anspråk
preskriberade varför hovrätten ogillade skadeståndskravet.
De tog alltså överhuvudtaget inte ställning till sakfrågorna. Boliden friades alltså från ansvar för att de undvikit att
agera. Advokat Göran Starkebo kommenterar saken med
”gräv ner en gifttunna, täck över med jord och håll tummarna i tio år så är problemet någon annans. Och de barn
som drabbats av Bolidens avfall – deras krav är preskriberade långt innan de föddes”.
Har rättvisa skipats? Domstolen skulle komma fram till

den rätta sanningen, menade Klas Nilsson. Men i och
med att fallet preskriberats av Hovrätten, blev vad som
är sant eller inte aldrig ens prövat. I slutbilderna får vi se
några av alla dem som drabbats, en mor som förlorat en
dotter, ett svårt sjukt barn. Men kampen slutar inte här,
den går vidare, säger Rodrigo Pina Vargas som slutkommentar.

Filmens form och innehåll
Dokumentärfilm
Arica är i många avseenden en klassisk dokumentärfilm
med många människor som uttalar sig framför kameran.
Antingen på plats eller som berättarröster som driver
handlingen framåt. För att dramaturgiskt ladda filmen
har regissörerna med ”filmiska” element kompletterat
med bilder och musik som förstärker det känslomässiga
innehållet.
Titta på klipp 1.
Varje bild är, ej att förglömma och som i fallet med all annan film, vald med omsorg. Varje kameravinkel och varje
klipp har en funktion att fylla. Allt för att driva handlingen mot den effekt filmens upphovsmän önskar nå.
• Är filmen en partsinlaga, i så fall på vilket sätt? Tänk
på såväl det rent estetiska som bildval samt vad filmens
deltagare säger och kanske inte säger.
• Vad tyckte ni om filmen? Var den spännande? Upprörande?
• Hur hade era reaktioner sett ut om Arica Victims vunnit
rättsprocessen? Vilken känsla lämnar filmen kvar hos er
som publik?
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Klipp 2
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Det handlar om juridik
Filmen handlar om ett rättsfall och ger intressanta
inblickar i såväl lagens akt och mening att fungera i ett
samhälle som i hur den speglar vår rättsuppfattning. Om
juridikens väsen kort och gott. Samtidigt är det ofrånkomligt att det finns moraliska och värdegrundsmässiga
perspektiv på hur vi som medborgare tolkar och respekterar lagens tillämpning. Rättsväsendet är en av de
institutioner som är aktuella när länder som exempelvis
nu Polen och Ungern monterar ned sina demokratier för
att övergå i alltmer autokratiska statsskick.
Grundtanken inom västerländsk rättspraxis är att en
människa (eller ett bolag) är oskyldigt så länge inte motsatsen bevisats ”bortom allt rimlig tvivel”.
• Hur tycker ni filmen hanterar den konflikt som uppstår
utifrån denna rättspraxis?
Ta fram exempel på hur filmarna förhåller sig till offren
i Arica.
• Är filmarnas framställan objektiv? Behöver den vara
objektiv? Vilken roll och ansvar i samhället kan film och
andra konstnärliga uttryck spela när det gäller att påvisa
missförhållanden och orättvisor?
Titta på klipp 2.
Dagens företagsledare lägger ner stora pengar på att
medietränas så att de kan hantera journalisternas frågor
bättre.
• Utifrån den vetskapen – hur ser ni på kommunikationsdirektören Klas Nilssons agerande när han får frågan om
hur Boliden ställer sig till rättsprocessen?

• Kan vi förstå Marcela Sylvander, informationschef på
Bolidenkoncernen som på telefon avböjer medverkan i
filmen då hon misstänker att filmarna kommer att vinkla
och förvränga vad som hänt? ”Ni är inte ute efter någon
objektiv bild av den här frågan eller av Boliden som
företag överhuvudtaget.” säger hon.
Den förre miljöchefen på Boliden, Rolf Svedberg, spelar
en stor roll i filmens berättelse.
• Hur ser ni på hans agerande? Är han som Arica Victims advokat menar ”en nyttig idiot”? Är han för naiv
för att kunna hantera sin roll när han ska inspektera
Promels anläggning på plats i Chile? Nu får han klä
skott för sin naivitet och godtrohet vid besöket 1984.
Hur tycker ni att han framstår när filmarna kontrasterar
filmbilder från 2008 med bilder av hans agerande 20172018?
Juridik är en sak, moral en annan. Advokat Göran Starkebo ställer sig frågan i filmen om hur reaktionen hade
varit om Boliden istället lagt sitt giftiga våtverksslam
några hundra meter från bebyggelse utanför Uppsala.
• Onekligen en retorisk fråga – men ligger det något i
den?
• Filmen följer en juridisk process, samtidigt som den
driver en egen linje i relation till frågans moraliska
aspekter. Utifrån det är vi som publik fria att bedöma vi
ansvarsbördan. Kan man beskriva fallet som ett ganska
typiskt fall av hur det rika väst – Boliden tillhör ett av
världens största gruvbolag – vräker över sina problem
på fattigare länder? Finns det en moralisk konflikt i
botten? Och om så är fallet – vad kan man i så fall göra
åt saken?
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Klipp 3
Källa: Folkets Bio

• Advokat Johan Öberg säger vid ett tillfälle: ”Det var
den här typen av ärenden som jag såg framför mig när
jag utbildade mig till jurist – att företräda de små mot de
stora.” Är det en viktig aspekt av juridikens uppgift?
Det går ju också att kritiskt nagelfara denna filmhandledning.
• Är den objektivt skriven eller tar den i sina ordval
ställning för eller emot någon part i konflikten?
Språkets roll
En av skolans många uppgifter i ett demokratiskt samhälle är att lära ut källkritik och i det begreppet ligger
även att lära ut ett kritiskt förhållningssätt till bildens allt
större betydelse som informationsbärare. Och samma sak gäller språket och ordens valör. I filmen Arica
medverkar såväl enkelt folk med låg utbildning som
välutbildade advokater – en profession som av naturliga skäl ställer höga krav på såväl skriftlig som muntlig
framställning. Därtill erbjuder filmen flera ingångar i
själva språkets roll inom juridik och samhället generellt.
Det handlar, som August Strindberg en gång skrev, om
att ha språket i sin makt. Bolidens sammanfattning på
sin hemsida är ett utmärkt exempel på vikten av att förhålla sig kritiskt till uppgifter och därtill förstås ett lika
utmärkt exempel på medias viktiga roll att avslöja och
ifrågasätta makten.
Robin Oldenstam är den enda av Bolidens advokater
som låter sig intervjuas av Lars Edman. Han kommenterar ett vittnesförhör med Craig Steinmaus på följande
sätt: ”Jag är inte heller övertygad om att en starkt driven
idealism – eller vad det nu är som driver honom – är en

säkrare källa för objektivitet jämfört med en konsult som
får betalt per timme”.
• Har han rätt eller fel? Hur uppfattar ni formuleringen ”eller vad det nu är som driver honom”? Kan den
uppfattas som förminskande eller rentav misstänkliggörande?
Titta på klipp 3.
Efter Rodrigo Pino Vargas vittnesmål om hur människorna i Arica mår får advokat Robin Oldenstam återigen
kommentera: ”Det var väl intressant att höra – han ger
en bred bild av hur han uppfattar situationen i det här
området. Men som liknande vad vi har hört tidigare
kanske jag inte åsätter det något större bevisvärde rent
juridiskt. Det kan bli så när man 1998-99 blir varse att
den där högen på andra sidan gatan har innehållit en del
material som kan ha varit farligt – då blir det förklaringen till väldigt mycket och plötsligt så blir det förklaringen på allt”.
• Ligger det något i hans resonemang? Han säger ”den
där högen”, ”en del material som kan ha varit farligt” –
hur används språket här?
Svarandesidan kallar Rodrigo Pino Vargas en ”glad amatör”.
• Är det att likna vid om kärandesidan exempelvis skulle
kalla Oldenstam ”en människofientligt cynisk brännvinsadvokat”? Är det två skilda världar som möts?
På Bolidens egen hemsida fanns följande kommentar
att läsa efter att domen i Hovrätten fallit: ”Hovrätten för
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Övre Norrland meddelade den 27 mars dom i tvisten om
Bolidens leveranser till Arica, Chile i mitten av 80-talet.
Domstolen fann, liksom tingsrätten i Skellefteå, att
ingen skadeståndsskyldighet föreligger för Boliden. Bolidens bedömning, vilket bekräftas av tingsrättsdomen,
är att leveranserna omgärdades av ett noggrant arbete
och skedde i samråd med svenska myndigheter och efter
tillstånd från chilenska. Därtill saknas samband mellan
materialet i sig och påstådda skador bland privatpersoner.”
• Hovrättens dom byggde ju helt på att fallet var preskriberat – kan man då formulera sig som de gör?
Lite längre ner på samma hemsida står: ”Bolidens
kontakter med Promel inleddes 1983 som ett led i att
Boliden noggrant utvärderade potentiella mottagare av
våtverksslammet”. Och därpå: ”Promels anläggning
– som var inhägnad och låg i ett industriområde intill
öknen i utkanten av Arica – var väl avpassad för just
detta syfte.”
• Är det adekvat att skriva ”noggrant utvärderade” samt
att Promels anläggning låg i ett ökenområde när vi kunnat konstatera att bostäder fanns ca 150 meter därifrån,
vilket konstateras under rättegången?
Informationssidan hos Boliden avslutas med följande påstående: ”Vidare har de oberoende experter som
anlitats av Boliden genomfört noggranna vetenskapliga
undersökningar, vilka med styrka talar emot att det finns
ett samband mellan våtverksslammet och den exponering för arsenik som privatpersonerna menar att de har
utsatts för”.

• Är experterna oberoende när de erhållit ca 12 miljoner
i lön? Och ”materialspridningsexperten” Walter Shields
så kallade vindtunnel och hans beräkningar av hur
dammet frigörs eller ej – att döma av det vi ser, är de att
betrakta som ”noggrant vetenskapliga”?
Hans åskådningsmaterial ser – menar Lars Edman –
annorlunda ut mot hur det ser ut i Arica. Kan och bör vi
värdera och väga ”idealisters” vittnesmål visavi ”experter”?
”Vi har under lång tid byggt ett mål där vi tycker oss
kunna visa på att Boliden varit vårdslösa. Vi hade
åtminstone tänkt att vi skulle få en domstols svar på
frågorna. Det är en dubbel besvikelse” – sammanfattar
advokaten Johan Öberg processen.
• Kan ni förstå honom? Vad återstår i så fall att göra åt
saken?
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Blybarnen (Lars Edman och William Johansson,
2009)
Redan i denna, Lars Edmans och William Johansson
Kaléns, första film om Boliden och Arica ställs frågor
om kapital och moral. Och vem som bär ansvar när
människor far illa i en värld av multinationella bolag.
Läs filmens handledning

KONTAKT
filmiskolan@filminstitutet.se
http://www.filminstitutet.se/filmpedagogik

Filmaren Fredrik Gertten har regisserat flera andra filmer med liknande tema – storbolags agerande visavi
vanligt folk utan ekonomiska resurser.
I Bananas!* (2009) följer Gertten hur det multinationella fruktbolaget Dole hanterar den process de dras
in i sedan en handfull arbetare genom sin advokat
åtalar bolaget för att ha använt det förbjudna bekämpningsmedlet DBCP på sina bananplanteringar vilket
enligt åtalet gjort att flera bananarbetare blivit sterila.
Läs filmens handledning
Dokumentären fick även en uppföljare, Big Boys
Gone Bananas* (2011), som skildrar efterspelet till
den första filmen där fruktbolaget Dole Food Company blev så missnöjt med porträtteringen att det
stämde stämde filmaren och hans filmbolag. Inför
Doles fortsatta maktspråk lät Gertten kameran rulla i
en ny kamp, där frågor kring yttrandefrihet, demokrati
och mediastrategier ställs på sin spets.
Läs filmens handledning.
I samma filmares dokumentär Bikes vs Cars (2015)
skildras kampen mellan cyklister och massbilismen.

PRODUKTIONSINFO

Manus och regi: Lars Edman och William Johansson
Kalén
Klipp: Göran Gester & William Johansson Kalén
Foto: William Johansson Kalén
Ljud: Lars Edman
Musik: Per-Henrik Mäenpää
Producent: Andreas Rocksén, William Johansson
Kalén; Laika Film & Television
Tekniska uppgifter
Filmens längd: 95 minuter
Distribution: Folkets Bio

Observera
Filminstitutet kan inte garantera att filmen finns i
distribution sedan den har slutat visas på ordinarie
biografrepertoar.
Här kan ni lära er mer om hur en hittar och bokar film
för visningar i lärande sammanhang.
filminstitutet.se/skolbio

