
Uma luta que ainda continua .... 
 
O Movimento Afetados por Nemagon Asotraexdan, nasce a partir do processo contra a 
empresa Dole Food Company Inc. em 1994, processo que evidencia os danos humanos 
irreversíveis que esta empresa fez a seus trabalhadores através da aplicação do pesticida 
Nemagon Fumazo em bananais localizados no departamento de Chinandega, no oeste da 
Nicarágua. 
 
Com o nascimento deste movimento, começa a organizar todas as pessoas que foram 
afetadas por este pesticida e no ano de 1998 introduzem um processo judicial nos 
tribunais de Chinandega e Manágua, exigindo à empresa a indenização para as pessoas 
que sofreram essas consequências, produto pesticida; para poder ter uma melhor 
qualidade de vida e acesso aos cuidados de saúde para tratar suas doenças. 
 
Atualmente, as pessoas afetadas pela Nemagon Fumazone organizadas em 
ASOTRAEXDAN são 3031, que não só processam a Dole Food Company Inc., mas também 
a SHELL CHEMICAL INC. Dow Chemical CHIQUITA OCIDENTAL entre outros, que durante os 
anos setenta, oitenta e noventa aplicaram o pesticida nos bananais de Chinandega. Isso 
foi feito com a permissão e consentimento do Estado e do Governo da República, tendo 
como consequências danos irreversíveis para a saúde dos seus trabalhadores. 
 
Apesar do grande esforço para exigir a indenização a estas outras empresas, não 
conseguiram entrar com os processos nos tribunais em Chinandega. Atualmente existe 
apenas o processo contra a Dole Food Company Inc. Uma das razões é se deve ao fato que 
os advogados dos outros grupos prejudicados por essas empresas, renunciaram aos 
processos e a lei 364, (lei especial para tratamento de ações judiciais promovidas por 
pessoas afetadas pela utilização de pesticidas fabricados a base de DBCP. Aprovada em 05 
de outubro de 2000, publicada na Gaceta Diário Oficial n º 12, de 17 de janeiro de 2001) 
afetando deste modo os outros demandantes. 
 
No entanto, apesar de todas estas situações, uma das maiores conquistas desse 
movimento é o de manter-se organizado no que constituiu como ASOTRAEXDAN, isso lhes 
permitiu ter um espaço a partir do qual se unem com diferentes organizações, redes, 
movimentos sociais, tanto a nível nacional e internacional. Participar desses espaços 
alimenta a luta e permite contar com a solidariedade, elementos essenciais em uma luta 
tão dura como a que eles estão enfrentando. 
 
Este processo também se estende ao governo da Nicarágua pelo fato de não proporcionar 
a proteção necessária aos afetados. 
 
Atualmente, os afetados e a empresa Dole Food Company Inc conseguiram manter a 
comunicação e receber algumas respostas nas conversações que têm sido desenvolvidas 
através de correio electrónico, que pretende chegar a um possível acordo entre as partes. 
 



Receber apoio humanitário de todas as pessoas e organizações que de diferentes formas 
fizeram sentir sua solidariedade: apoio com medicamentos, alimentos e especialmente a 
mensagem espiritual, quando se estendem sua luta a expressões de massa, como 
marchas, protestos passivos, assembleias para exigir que suas demandas sejam ouvidas. 
 
Entre os objetivos que estes movimentos mantem para fazer avançar firmemente em sua 
luta, estão: 
 
• Manter a luta em benefício de todas as pessoas que trabalharam em plantações de 
banana na Nicarágua ocidental, definir e fazer com que as empresas transnacionais parem 
de distribuir, comercializar e aplicar produtos químicos, incluindo, o primeiro fator, o que 
é chamado DBCP dibromo1-2, cloropropano conhecido na Nicarágua como Fumazone 
Nemagon. 
 
• Manter as denúncias a nível nacional e internacional, com o objetivo de que o estado e o 
governo da Nicarágua assumam sua responsabilidade por todos os danos contra os 
afetados e seus familiares, por ter sido o patrocinador de conceder a licença da 
introdução deste produto no país. 
 
• Denunciar e divulgar através dos meios de comunicação como rádio, televisão, escrita e 
de vídeo, toda a opinião pública nacional e internacional, pelos danos causados à saúde de 
todas as pessoas afetadas. 
 
• Com o apoio de todas as organizações na Mesoamérica, divulgar para todo mundo os 
danos e prejuízos de tudo que foram causados por empresas transnacionais produtoras de 
bananas até que se consiga uma indenização justa para todos. 
 
Esta é uma luta que passou por diferentes fases e em cada uma delas a coragem e a 
necessidade de lutar por uma indenização justa para as vítimas tem sido a força motriz 
para o progresso e a necessidade de preservar o espaço vital que constitui o meio 
ambiente e todos os seus componentes. 
 
No entanto, ASOTRAEXDAN estão claros de que esta luta ainda não acabou, que ainda há 
uma longa estrada até que essas empresas, especialmente Dole Food Company Inc. 
reconheça que são responsáveis pelos atos de contaminação de toda a área oeste do país, 
pela morte de milhares de seus trabalhadores, suas famílias, para as gerações vindouras, 
por efeitos prejudiciais e permanentes na vida humana, animal e vegetal, assim como os 
aquíferos e espaço de terra. 
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