
 

Uppsats	  för	  urfolket	  mosetén	  i	  Bolivia	  (OPIM)	  
 
 

Om	  urfolket	  mosetén	  
Mosetén är ett av Bolivias urfolk och består av en befolkning på ungefär 5 000 invånare. 
Gruppen bor i TCO Mosetén som ligger i Bolivias Amazonas, sex timmar från La Paz, i 
kommunen Palos Blancos.  
 
Sedan år 2001 är området klassat som TCO, Tierra Comunitaria de Origen, vilket är en 
benämning på autonoma och kollektivt ägda marker bland urfolk i Bolivia.  
 
TCO Mosetén är uppdelat i två sektorer samt fjorton byar. Varje by har en hövding, cacique, 
som väljs varje år av befolkningen. De flesta byarna nås med bil från byn Palos Blancos på  
1-3 timmar. De mest avlägsna byarna saknar vägförbindelser och kan endast nås med kanot 
eller ca åtta timmars vandring genom djungeln.  
 
Urfolket mosetén har under lång tid utsatts för social, kulturell och ekonomisk diskriminering. 
Deras situation förbättras sakta, dock är behoven fortfarande mycket stora i området. I de 
flesta byarna finns det allvarliga brister i skola och sjukvård. I vissa byar finns det inte 
tillgång till vatten i bostäderna, utan vatten får hämtas ur närmsta flod.  
 
Det saknas toaletter och fungerande sophantering i ett flertal byar. Det finns även brist på 
elektricitet, telefoni och internet. Gruvnäring och oljeutvinningsprojekt i området har lett till 
vattenföroreningar samt andra skador på miljön. 
 
 

Om	  OPIM	  
OPIM står för Organización de Pueblos Indígenas de Mosetén och är den organisation som 
representerar urfolket mosetén. Organisationen arbetar även för urfolkets sociala och politiska 
rättigheter. Organisationen bildades år 1994 och leds av en president som väljs av 
befolkningen vartannat år. OPIM är den högsta instansen i TCO Mosetén och samtliga frågor 
som rör TCO Mosetén måste därmed gå via organisationen.  
 
 

OPIM	  söker	  
OPIM söker studenter för uppsatsarbete på grund-, magister-, master- och forskarnivå i en rad 
olika ämnen. Målet är att uppsatsen ska vara givande för både studenten och för urfolket 
mosetén. Nedan följer ett lista med uppsatsförslag. OPIM är även positiva till ytterligare idéer 
och förslag från studenten kring perspektiv och forskningsämnen.  
 
 
 
 
 
 



 

Ingenjörer,	  geologer	  och	  arkitekter	  
Vatten	  och	  sanitetsprojekt	  	  

-   Undersöka statusen i områdets vattenresurser, såsom grundvatten, laguner, dammar 
och floder 

-   Identifiera vattenföroreningar samt dess ursprung 
-   Planera och genomföra vattenreningsprojekt  
-   Planera och genomföra utbildningar för befolkningen kring vattenföroreningar samt 

andra skador på miljön  
-   Planera och genomföra projekt för utbyggnad av avloppssystem samt toaletter 
-   Planera och utveckla sophanteringssystem för fast och organiskt avfall 
-   Identifiera finansieringspartners för dessa projekt samt söka bidrag 

 
Elkraftsutbyggnad	  	  
I flera byar saknas det elektricitet. Vissa byar har dock ett par solpaneler från tidigare projekt i 
området. Solpaneler samt andra energikällor är något man vill utöka i byarna. 

-   Undersöka möjligheterna och genomföra projekt för elkraftsutbyggnad  
 
Arkitektur	  och	  byggproduktion	  

-   Designa och planera byggnation av vårdcentraler samt skolor 
-   Identifiera finansieringspartners för dessa projekt samt söka bidrag 

 
Virkesexport	  
I TCO Mosetén finns en stor mängd träslag, vissa är mycket sällsynta  

-   Identifiera träslag i området för försäljning 
-   Identifiera och utveckla en framtida marknad för virkesexport  

 
 
 

Handel	  och	  innovation	  
-   Identifiera produkter från TCO Mosetén för försäljning, exempelvis lokala hantverk, 

textilier och konstföremål  
-   Identifiera och utveckla en framtida exportmarknad för dessa produkter. 

Tyngdpunkten bör ligga på rättvis handel  
 
Produktionsprojekt	  	  
OPIM avser att börja producera produkter av livsmedel från området för försäljning, 
förslagsvis olika typer av juicer, viner och mjölsorter 

-   Identifiera och utveckla produkter för försäljning 
-   Identifiera och utveckla en framtida exportmarknad för dessa produkter  
-   Identifiera finansieringspartners för denna verksamhet samt söka bidrag 

 
 
 
 
 
 



 

Turism	  och	  marknadsföring	  
OPIM arbetar för tillfället med att skapa en turistnäring i området. Planen är att bygga 
turiststugor, renovera de turiststugor som redan finns samt erbjuda aktiviteter för turister. 
Förslag på aktiviteter är djungeltrekking, bergsklättring, utflykter för att beskåda exotiska djur 
såsom jaguarer, apor och fåglar, delta i typiska aktiviteter såsom hantverksskapande. 

-   Planera och utveckla en turistnäring i området. Tyngdpunkten bör ligga på rättvis och 
ekologisk hållbar turism 

-   Marknadsföra turistverksamheten internationellt, exempelvis via internet  
 
 
 

Arkeologi	  	  
I TCO Mosetén finns flera arkeologiska platser som inte är undersökta, bland annat finns det 
hieroglyfer samt outgrävda platser där benrester och andra föremål finns.  

-   Undersöka och dokumentera grottmålningar och hieroglyfer 
-   Planera och genomföra utgrävningar samt undersöka de arkeologiska fynden  
-   Skapa en minnesplats/muséum för att bevara de arkeologiska fynden 

 
 
 

Identitet,	  historia,	  dans	  och	  musik	  	  
Urfolket mosetén har ett stort antal muntliga traditioner med berättelser och myter. En stor del 
av dessa är odokumenterade. Även andra traditioner såsom kultur, musik och dans kvarstår att 
dokumenteras för framtida generationer. Vidare pågår det förändringar kring gruppens 
identitet, dagens ungdomar identifierar sig inte på samma sätt som tidigare generationer. 
Gruppens språk, mosetén, talas numera nästan uteslutande av den äldsta generationen. OPIM 
arbetar därför för att dagens ungdomar ska lära sig språket, ett projekt har bland annat 
genomförts med UNICEF kring frågan. 

-   Undersöka och dokumentera moseténs muntliga traditioner, såsom berättelser och 
myter, samt kulturyttringar såsom dans och musik 

-   Undersöka de identitetsskillnader som finns mellan unga och äldre i området 
-   Utforma och genomföra projekt med barn och ungdomar kring kulturidentitet samt 

vikten av att bevara språket mosetén  
 
 
 

Film,	  ljud	  och	  fotografi	  
-   Dokumentera moseténs kulturyttringar, såsom dans och musik, i film-, ljudformat eller 

fotografi 
-   Skapa exempelvis en novellfilm om urfolket mosetén och gruppens levnadssätt 

 
	   	  



 

Villkor	  
Studenten ansvarar och bekostar resa till och från Bolivia samt resor inom landet, vaccination, 
försäkring samt eventuell visumansökan. Ingen ersättning erbjuds till studenten. Ett förslag 
för finansiering är att ansöka om ett Minor Field Study-stipendium via ett svenskt universitet.  
 
Studenten bör kunna kommunicera på spanska i tal och skrift. I annat fall ansvarar studenten 
för tolk.  
 
Det finns inget slutdatum för ansökan för uppsatsarbeten, utan intresseanmälningar tas emot 
löpande. 
 
 
 

OPIM	  erbjuder	  	  
Att skriva ett uppsatsarbete i kontakt med OPIM ger en ovärderlig möjlighet att få lära sig 
mer om ett av Bolivias urfolk på plats.  
 
OPIM erbjuder en kontaktperson som finns med under hela forskningsprocessen.  
 
Studenten kan välja att antingen bo i TCO Mosetén eller på hotell i Palos Blancos. Vid 
boende i TCO Mosetén erbjuder och bekostar OPIM ett enklare boende samt måltider.  
Sker boendet på hotell i Palos Blancos bekostas det samt måltider av studenten (hotell kostar 
ca 30-100kr/natt samt måltider ca 10-20kr). I Palos Blancos finns ett mindre utbud av hotell, 
restauranger och affärer.  
 
 
 
Vid intresse, vänligen kontakta Olver Canare, president för OPIM (på spanska):  
tco.opimbolivia[a]gmail.com  
 
För ytterligare frågor, vänligen kontakta Ellen Svensson som under HT15 skrev sin 
masteruppsats (en Minor Field Study) i statsvetenskap i kontakt med OPIM (på svenska): 
ellen.svensson8[a]gmail.com  
 
Adress: OPIM, Palos Blancos, Provincia Sud Yungas del Departamento de La Paz,  
C/ Cochabamba s/n. 
 


