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Region Chaco w Paragwaju, zasiedlony po-
nad 100 lat temu przez menonitów jest ob-
szarem intensywnej hodowli bydła. W najbli -
szych latach pogłowie bydła ma tam osi gn  
20 mln sztuk, a wi c trzykrotnie przekroczy  
liczb  mieszka ców kraju. Jak pisz  niektórzy, 
w zamiarach rz du jest skonsolidowanie kraju 
wokół idei globalnej rze ni. Problem w tym, 
e hodowla bydła w Paragwaju rozwija si  
w tempie równie uderzaj cym jak post p nie-
legalnego wylesiania i doniesie  o pracy przy-
musowej z udziałem rdzennej ludno ci w tym 
dzieci. Pod koniec 2017 r. wycinano dziennie 
2 tysi ce hektarów unikalnych suchych lasów. 
Na zdj ciach satelitarnych wida , e ju  jedna 
trzecia tej prowincji o powierzchni w przybli-
eniu równej Wielkiej Brytanii przekształcona 
została w pastwiska. Do istnienia zjawiska pra-
cy przymusowej rdzennej ludno ci india skiej 
władze bardzo długo ofi cjalnie si  nie przy-

znawały. Pierwsza inspekcja w historii Chaco, 
która uwolniła 35 przymusowych robotników 
z plemienia Ache, pracuj cych w nieludzkich 
warunkach na farmie bydła miała miejsce 
w listopadzie 2016 r. Wła cicielem farmy był 
menonita, któremu najwyra niej nie kolido-
wało to z jego surowymi zasadami religijnymi.
Tak si  składa, e dominuj cym inwestorem 
na tym terenie, korzystaj cym z całego ła -
cuchu dostawców bydła jest brazylijski kon-
cern Minerva. Nikt nie oskar a go o działania 
niezgodne z prawem. Oczywiste jest jednak, 
e mo e mie  on bezpo redni wpływ na za-
chowania swoich kontrahentów. W 2013 r. 
koncern otrzymał 85 mln dolarów kredytu 
od Mi dzynarodowej Korporacji Finanso-
wej (IFC) b d cej ramieniem po yczkowym 
Banku wiatowego, skierowanym do sektora 
prywatnego. Po yczkodawca nie zapomniał 
o odpowiedzialno ci społecznej, tym bar-
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dziej, e znane mu były zarzuty dotycz ce de-
wastacji rodowiska i łamania praw pracow-
niczych. Dlatego zaklasyfi kował inwestycj  
w kategorii najwy szego ryzyka ze wzgl du na 
„znacz cy potencjał” negatywnych skutków 
rodowiskowych i społecznych. W ramach pa-
kietu inwestycyjnego Minerva zgodziła si  na 
„Plan działa  rodowiskowych i społecznych”. 
Znalazła si  tam mi dzy innymi deklaracja 
przyj cia „systemu weryfi kacji ła cucha do-
staw”, jak równie  zidentyfi kowania tych do-
stawców, którzy dopuszczaj  prac  dzieci 
i prac  przymusow . Jednak e fi rma nie do-
trzymała terminu na wypełnienie tych zobo-
wi za  i wła ciwie nie wiadomo, czy w ogóle 
zechce ich dotrzyma . Tym niemniej IFC przy-
znała jej w 2018 r. kolejn  po yczk .

W ocenie Sharan Burrow, sekretarz general-
nej Mi dzynarodowej Konfederacji Zwi z-
ków Zawodowych, ju  samo przyznanie ta-
kiej po yczki w celu zwi kszenia inwestycji 
w regionie, w którym dochodzi do łamania 
praw człowieka na du  skal  i do niszczenia 

rodowiska, bez cisłego okre lenia zobowi -
za  koncernu było w tpliw  decyzj , ale po-
zostawienie drzwi otwartych na niewolnictwo 
i prac  dzieci zakrawa po prostu na skandal.

Casus Minervy wpisuje si  w generaln  dys-
kusj  dotycz c  odpowiedzialno ci korporacji 
ponadnarodowej za swoje ła cuchy dostaw-
ców i podwykonawców. W tym jednak przy-
padku mamy do czynienia z dodatkowym 
niemiłym aspektem, gdy  ofi arami pracy przy-
musowej s  przede wszystkim rdzenni miesz-
ka cy Paragwaju. Je eli wspomni si  sceny 
niewolniczych polowa  na Indian Guarani 
z fi lmu „Misja”, pojawia si  dziwne odczucie, 
i  rzeczywisto , której tworzenie wspieraj  
fundusze Banku wiatowego mało odbiega 
od tej sprzed 400 lat.
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Zdj cie: Przymusowi robotnicy na menonickiej farmie w Chaco 
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