
Ta først,
spørre etterpå

Hvordan Oljefondets investeringer i gull og kull bryter urfolk 
og afroetterkommeres rettigheter i Latin-Amerika.

forfatter: eva maria fjellheim



Forord
Sammendrag
Innledning
Urfolks- og afroetterkommeres rettigheter i Latin-Amerika
Gruvedrift i Colombia
Cerrejón: Latin-Amerikas største kullgruve
Gruvedrift i Guatemala
Goldcorp: På jakt etter nye gullforekomster
Konklusjon og anbefalinger
Kildehenvisning

Innhold
5
6
8

10
14
16
22
24
29
31

side:

skrevet av:
Eva Maria Fjellheim

bidratt:
Christian Bull, Jørn Wichne Pedersen, Emilie 
Larsen Ørneseidet

forside- og baksidefoto:
Roderico Díaz

layout:
Hans Marius Midtgarden
hm@midtgarden.com

utgiver:
SAIH – Studentenes og Akademikernes 
Internasjonale Hjelpefond

støtte:
Norad

trykk:
Hauknes Grafisk AS
hauknes-grafisk.no
 
rettigheter; 2014 creative commons:
creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.no

du har lov til:
◊ Dele – kopiere, distribuere og spre verket
◊ Bearbeide – remikse og bygge videre på verket

Utgitt høsten 2014

Foto: E
va M

aria Fjellheim



SAIH har samarbeidet med urfolk- og afro-
etterkommerorganisasjoner i Latin-Amerika de 
siste 30 årene. Flere av disse sier at det er inves-
teringer i utvinning- og jordbruksindustri som 
truer urfolk og afroetterkommeres rettigheter i 
størst grad. Dette gjelder i mange tilfeller retten 
til å kunne være med på å bestemme over hva 
som skal skje med egne territorier, landområder 
og naturressurser.

Presset på å investere i urfolksterritorier har 
økt de senere årene da dette er områder som 
ofte er rike på naturressurser som olje, gull og 
andre mineraler. Dermed understrekes behovet 
for å se nærmere på hvilke utfordringer som 
ligger i møte mellom norsk investeringspraksis 
og urfolksrettigheter i Latin-Amerika.

Norge blir av mange sett på som et 
foregangsland når det gjelder å respektere 
urfolksrettigheter. Samenes rettighetssituasjon 
blir ofte referert til som unik og progressiv. 
Norge var også det første landet som ratifi serte 
ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og 
stammefolks rettigheter. Dette gir Norge et 
særskilt ansvar for norsk virksomhet som truer 
urfolksrettigheter, også utenfor landets grenser.

Norge har signert fl ere internasjonale 
konvensjoner og erklæringer som skal sikre at 

Forord
urfolksrettighetene ikke brytes i Norge. Samtidig 
investerer Oljefondet i selskaper som bryter de 
samme rettighetene systematisk. I denne 
rapporten løfter vi derfor fram fl ere utfordringer 
som oppstår i møte mellom urfolksrettigheter 
og investeringspraksis, og hvordan Norge kan 
legge til rette for å ikke bidra til å krenke urfolk 
og afroetterkommeres rettigheter. 

JØRN WICHNE PEDERSEN 
Leder i Studentenes og Akademikernes 
Internasjonale Hjelpefond.
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Denne rapporten tar for seg brudd på urfolk 
og afroetterkommeres rettigheter gjennom 
oljefondets investeringer i 4 selskaper som driver 
med gruvedrift i Colombia og Guatemala.  
Rapporten fokuserer særlig på utfordringer 
knyttet til urfolk og afroetterkommeres rett til 
konsultasjon og samtykke før større prosjekter 
etablerers eller utvides på deres landområder. 

Oljefondet har gjennom sine etiske 
retningslinjer forpliktet seg til å respektere 
internasjonalt forankrede menneskerettigheter 
gjennom sine investeringer, men det hjelper lite 
når selskapene de investerer i ikke etterlever 
disse i praksis. De to case-studiene som er 
presentert i denne rapporten viser at selskapene 
Goldcorp (Marlingruva), BHP Billiton, Anglo 
American og Glencore Xstrata (Cerrejóngruva) 
ikke respekterer urfolks rett til konsultasjon og 
samtykke, slik den er beskrevet i ILO-
konvensjonen 169 og FNs erklæring om urfolks 
rettigheter. Dette er rettigheter som selskapene 
har forpliktet seg til å respektere, blant annet 
gjennom medlemskap i ICMM – International 
Council for Mining and Metals. Selskapene har 
i stor grad oversett konsultasjon, eller tatt over 
statens rolle i konsultasjonsprosesser der de har 
tatt i brukt uetiske metoder for å oppnå aksept 
blant lokalbefolkningen. 

Marlingruva i Guatemala har lenge blitt 
kritisert for å ha forårsaket miljøskade og 
menneskerettighetsbrudd gjennom sin 10 år 
lange virksomhet i kommunene San Miguel 
Ixtuacán og Sipakapa. Urfolksgruppene Mam 
og Sipakapense ble ikke konsultert i forbindelse 
med etableringen av gruva, og Goldcorp 
fortsetter med å bryte retten til konsultasjon, 
samt fritt og informert samtykke ved planer om 
videre ekspansjon.

Cerrejóngruva i Colombia er Latin-Amerikas 
største kullgruve og har gjennom 30 år påført 
store negative konsekvenser for Wayúufolket og 
den afrocolombianske befolkningen i delstaten 
Guajira. I dette tilfellet forekom det heller ikke 
en forhåndskonsultasjon, og de tre selskapene 
som eier gruva har i stor grad brukt konsulta-
sjonsprosesser til å overbevise lokalbefolkningen 
om at kompensasjon i form av gaver eller sosiale 
tjenester er eneste mulige alternativ.

Oljefondet har i overkant av 13 milliarder 
investert i de 4 selskapene som viser liten evne 
eller vilje til å respektere urfolk og afroetter-
kommeres rett til selvbestemmelse over egne 
territorier, landområder og naturressurser. 
Rapportforfatter kommer derfor med følgende 
anbefalinger til norske ansvarsbærere:

norske myndigheter:
◊ Må etterspørre full åpenhet om hvordan 

Norges Bank jobber på selskapsnivå 
for å unngå at SPU ikke tjener penger 
på brudd på etiske normer i tråd 
med strategirådets anbefalinger.

◊ Må oppdatere retningslinjene for 
norsk innsats for å styrke arbeidet med 
urfolk i utviklingssamarbeidet fra 2004 
i etterkant av FNs Verdenskonferanse 
for Urfolk i september 2014.

◊ Må legge til rette for at Norges Bank 
og Etikkrådet i større grad samar-
beider og deler informasjon.

◊ Må jobbe for at næringslivets samfunn-
sansvar baserer seg mindre på frivillighet, 
og mer på rettslige forpliktelser.

norges bank (nbim): 
◊ Må utarbeide en aktiv eierskapsstrategi for 

urfolksrettigheter i utsatte sektorer, forankret 
i Urfolksdeklarasjonen og ILO 169.

◊ Må styrke sin kompetanse på 
urfolksrettigheter og oppfølging 
av selskapers samfunnsansvar. 

◊ Må ikke investere i selskaper som tar i bruk 
landområder eller konsesjoner der konsultasjon 
ikke har blitt utført i tråd med ILO 169 
og Urfolksdeklarasjonen, og bør ikke gjøre 
det i tilfeller der urfolk og/eller afroetter- 
kommere utrykker et klart nei til inngrep. 

◊ Må være varsomme med å investere i 
selskaper som opererer i krigsherjede 
land og/eller der nasjonale myndigheter 
ikke er villige til, eller evner å 
beskytte menneskerettighetene.

◊ Må sikre mekanismer for rapportering og 
benytte seg av et bredere kildegrunnlag for å 
vurdere selskapenes samfunnsansvar, og ikke 
bare vurdere selskapenes egne rapporteringer.

etikkrådet: 
◊ Må følge nøyere med på hvordan konsul-

tasjon utføres og hvilke aktører som er 
involvert, slik at det oppfyller den standarden 
som ILO 169 og Urfolksdeklarasjonen krever.

◊ Må anse brudd på retten til FPIC defi nert i 
Urfolksdeklarasjonen  som grovt menneske-
rettighetsbrudd, da dette rammeverket er 
laget for å sikre de grunnleggende 
menneskerettighetene til urfolk.

Sammendrag

AASIWASUG - Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas Wayuu del sur de la Guajira
BNP - Bruttonasjonalprodukt
COPAE – Comisión Paz y Ecología
CPO – Consejo de los Pueblos mayas del Occidente  
FIVH – Fremtiden I Våre Hender
FPIC – Free Prior and Informed Concent.
FN – Forente Nasjoner
ICMM – International Council for Mining and Metals
IFC – International Finance Corporation 
ILO – International Labour Organization
IWGIA - International Work Group for Indigenous Aff airs 
NBIM – Norges Bank Investment Management
OECD - Organization for Economic Co-operation and Development 
PBI – Peace Brigades International
SEGEPLAN - Secretaría de Planifi cación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala.
SPU – Statens Pensjonsfond Utland 
UDEFEGUA - Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala
UN – United Nations 
UNBIS - United Nations Bibliographic Information System
UNDRIP – United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

Forkortelser og akronymer
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«Jeg kan ikke forstå at et pensjonsfond, og de menneskene som har utbytte av det, vil basere sin 
rikdom på at vår jord blir tatt fra oss, at de dreper og kriminaliserer oss. Alt vi gjør, er å forsvare 
livet», - forteller en anonym kilde som sitter i urfolksrådet Consejo de los Pueblos Mayas del 
Occidente (CPO), urfolksrådet for Mayafolkene vest i Guatemala (Intervju CPO, 2014). 

Han stiller seg uforståelig til at Oljefondet ønsker å investere i Marlingruva i Guatemala. Etter 
10 år med gullutvinning har det canadiske selskapet Goldcorp blitt kritisert for å ha forårsaket 
alvorlige miljøskader og menneskerettighetsbrudd (Lånkan, 2013; On Common Ground Consul-
tants Inc, 2010; Payley, 2007; Cordaid, 2009). Det innebærer også systematiske brudd på urfolks 
rett til konsultasjon og samtykke til gruvevirksomheten. Oljefondet har eid aksjer i selskapet siden 
Marlingruva startet opp i 2005.

SPU har den siste tiden blitt kritisert for å ha mistet sin ledende posisjon som et ansvarlig etisk 
fond, noe som ble belyst i Strategirådets rapport fra 2013 (Dimson et al, 2013). Fondet har også 
blitt sterkt kritisert for sin håndtering av den såkalte «Posco-saken». Både OECDs kontaktpunkt 
og FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter rettet kritikk mot Norges Bank 
for sin svake håndhevelse av etisk ansvar (ForUM, 2013). 

Det er Finansdepartementet som har det formelle ansvaret for SPU, men fondet forvaltes 
av Norges Bank Investment Management (NBIM). Fram til nå har Finansdepartementet hatt 
myndighet til å ta avgjørelsen om hvilke selskaper som skal utelukkes eller settes på observa- 
sjonslisten etter anbefaling fra Etikkrådet. I juni i år vedtok Stortinget at denne beslutnings- 
myndigheten skal fl yttes til Norges Bank.

Innledning

SPUs investeringer i urfolks og afroetterkommeres territorier

Investeringer med bismak

SPU og etisk forvaltning

Statens Pensjonsfond Utland (SPU), ofte 
kalt Oljefondet, er verdens største statlige fond 
med investeringer i eiendom, rentepapirer og 
aksjer i ulike sektorer og børsnoterte selskaper 
(NBIM, 2014a). Fondet hadde ved utgangen av 
første kvartal i 2014 en markedsverdi på 5110 
milliarder kroner (NBIM, 2014b). 

Det fi nnes ingen fullstendig oversikt over 
hvor mye SPU har investert i urfolk og afroet-
terkommeres territorier i Latin-Amerika, fordi 
fondets aksjeportefølje bare kategoriserer etter 
selskap og landet der hovedsetet ligger. Flere 
organisasjoner som jobber med tematikken i 
Norge har likevel uttrykt bekymring over at 
SPUs investeringer i ulik ressursutvinning har 
bidratt til alvorlige brudd på urfolks rettigheter.

I rapporten «Ikke gull alt som glimrer. 
Miljøskade og menneskerettighetsbrudd ved 
Oljefondets sølv- og gullgruver i Latin-Amerika» 
konkluderte Framtiden i Våre hender med at 
SPUs investeringer i 5 ulike gruveselskaper har 

I Latin-Amerika er det investeringer i 
utvinning- og jordbruksindustri som påvirker 
urfolk og afroetterkommeres rettigheter i størst 
grad, fordi deres språk, kultur og tradisjoner 
er nært knyttet til de områdene de tradisjonelt 
har oppholdt seg på. I rapporten «Extractive 
industries and indigenous peoples» bekrefter FNs 
tidligere spesialrapportør for urfolksrettigheter 
James Anaya (2013) at utvinningsindustrien 

bidratt til grov miljøskade og alvorlige menneske- 
rettighetsbrudd i Guatemala, Peru, Colombia 
og Honduras (Lånkan, 2013). Rapporten viser 
at urfolk var rammet av samtlige selskapers 
virksomhet. Samme år ga Regnskogfondet ut 
rapporten «Menneskerettigheter og ressurskon� ikter 
i Amazonas», der de uttrykte bekymring for at en 
rekke selskaper innenfor gruvedrift, vannkraft og 
jordbruksindustri som SPU investerer i, opererer 
uaktsomt i urfolksterritorier i Amazonasregionen 
(Regnskogfondet og Leira, 2013).

Økonomisk vekst, forbedret infrastruktur og 
høye råvarepriser har ført til en stadig økende 
interesse for å investere i urfolksterritorier som 
ofte er rike på blant annet kull, olje, gass, jord, 
skog, vann og mineralressurser. Det er derfor et 
behov for å øke kunnskapen rundt utfordringer 
knyttet til forholdet mellom urfolksrettigheter 
og etisk forvaltning av næringsliv knyttet til 
ressursutvinning.

(mineral-, samt olje, kull og gassutvinning) har 
ført til svært negative konsekvenser for urfolks 
materielle og kulturelle livsgrunnlag, noe som 
også kommer frem i denne rapporten. Anaya 
understreker at den rådende forretnings-
modellen for utvinning av naturressurser 
innenfor urfolksterritorier ikke bidrar til å sikre 
urfolks rettigheter, og understreker at retten til 
selvbestemmelse over berørte landområder og 

1 International Working 
Group for Indigenous 
Aff airs (IWGIA) melder 
om at så mye som 50 % 
av gull produsert mellom 
1995 og 2015, og 70 % av 
all kopperproduksjon innen 
2020 forventes å fi nne sted 
i urfolksterritorier (IWGIA, 
2012).

2 Ifølge den siste off entlige 
folketellingen i Guatemala 
lever 56 % av den totale 
befolkningen i fattigdom og 
16 % i ekstremt fattigdom. 
Tallene viser videre at 
blant urfolk er 74 % fattige 
og 24 % ekstremt fattige, 
til sammenligning med 
den øvrige befolkningen 
der fattigdomsprosenten 
henholdsvis er på 38 % og 
6.5 % (SEGEPLAN, 2005).

Rapportens problemstilling
I lys av den pågående debatten om SPUs 

etiske forvaltning og negative erfaringer knyttet 
til den økende interessen for ressursutvinning i 
urfolks territorier, vil denne rapporten se nærmere 
på hvordan retten til konsultasjon og samtykke 
blir ivaretatt av selskaper SPU investerer i. 

I praksis er konsultasjon med berørte 
grupper en viktig mekanisme for å sikre at 
urfolk og afroetterkommere skal kunne ta delta 
i beslutningsprosesser knyttet til prosjekter 
eller lovforslag som vil kunne påvirke deres 
økonomiske, politiske, kulturelle og sosiale 
utvikling. Ved å belyse eksempler fra Guatemala 
og Colombia setter denne rapporten søkelys på 
noen utfordringer knyttet til urfolks og afro- 
etterkommeres rett til konsultasjon og samtykke 
før større prosjekter etablerers eller utvides på 
deres landområder. I mange tilfeller forekommer 
det aldri forhåndskonsultasjon i tråd med 
internasjonale og nasjonale rammeverk for 
urfolksrettigheter. Det er i tillegg mange utfor-
dringer knyttet til hvordan rettsprinsippet tolkes, 
hvordan det er integrert i nasjonalt lovverk, 
hvilke aktører som er involvert og hvordan det 
utføres i praksis. 

Det er viktig å understreke at konsultasjon 
i seg selv ikke garanterer samtykke på fritt og 
informert grunnlag. Eksemplet fra Guatemala 
viser hvordan Goldcorp etablerte den kontro-
versielle Marlingruva, og hvordan de gjennom 
planer om ekspansjon har brukt uetiske metoder 
for å oppnå samtykke fra Mam- og Sipakap-
ensefolket gjennom konsultasjonsprosesser som 
ikke er i tråd med internasjonale retningslinjer 
for urfolksrettigheter. Eksemplet fra Colombia, 
tar for seg en lignende utfordring knyttet til 
Cerrejón, Latin-Amerikas største kullgruve, som 
i over 30 år drastisk har endret det fysiske og 
kulturelle landskapet for Wayúufolket og den 
afrocolombianske befolkningen.

Selv om det bare er eksempler fra gruvedrift 
som omtales mer i dybden i denne rapporten, 
er det viktig å understreke at ressursutvinning 
på generelt grunnlag ofte kommer i konfl ikt 
med urfolks rett til selvbestemmelse over egne 
landområder og naturressurser. Det gjelder for 
eksempel i forbindelse med vannkraft, jordbruk-
sindustri, tømmer og andre skogprodukter, samt 
olje- og gassutvinning.

ressurser må etterleves i praksis. Gruvesektoren 
regnes for å ha spesielt negative konsekvenser 
for urfolk, da det ofte er snakk om store og 
irreversible inngrep. En stor del av verdens 
totale gruvedrift foregår nettopp på urfolks 
territorier1 (IWGIA, 2012).

Metode
SAIHs kampanjeutvalg har utført et 

forarbeid for å fi nne mulige case-studier til 
rapporten. Det ble gjort gjennom informa- 
sjonssøk, kontakt med SAIHs samarbeids- 
partnere i Latin-Amerika og møter med ulike 
nøkkelpersoner i Norge. Valg av case-studier er 
basert på dette forarbeidet, og har blitt vurdert 
opp mot tilgang på kilder, informasjon og 
tidsramme for studiet. Informasjonsinnhenting 
og skriving av rapport ble utført i perioden 
mai – juli 2014.

Ressursutvinning og urfolksrettigheter har 
skapt en polarisert debatt og et høyt konfl ikt- 
nivå i Latin–Amerika. De to casestudiene 
som denne rapporten omtaler kan ikke ses på 
som representative for alle SPUs investeringer 
i urfolksterritorier, men gir et innblikk i en 
utbredt problematikk som har behov for videre 

dokumentasjon og analyse. I tillegg kan den gi 
viktige erfaringer for bedre etisk forvaltning av 
våre egne sparepenger. 

Metode har i hovedsak vært dokument- 
analyse, men i Guatemala har rapportforfatter 
gjort et kort feltarbeid mellom 26-28 mai. 
Det har til sammen blitt utført 6 intervjuer i 
Guatemala, og 1 i Colombia (over skype og 
e-post). 2 av de intervjuede er etter forespørsel 
fremstilt som anonyme på grunn av personlig 
sikkerhetshensyn.

Rapportforfatter har kontaktet både Gold-
corp og Cerrejón på telefon for å be selskapene 
kommentere på spørsmål knyttet til funnene 
i rapporten. Det ble avtalt at spørsmål skulle 
besvares på e-post, men da rapporten gikk til 
trykking hadde selskapene fortsatt ikke svart på 
henvendelsen.

Til tross for at urfolk og afroetterkommere 
lever i ressursrike områder, regnes de ofte for 
å være de fattigste av de fattige, mye på grunn 
av at mange har mistet kontrollen over sine 
territorier, landområder og naturressurser.2
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Internasjonalt rammeverk

Urfolk og afroetterkommere blir regnet for å være sårbare grupper med behov for særskilt 
rettslig beskyttelse for å kunne verne om sine individuelle og kollektive menneskerettigheter. 
Dette gjelder uavhengig av om de er minoritet eller majoritet i det landet de bor i. Det fi nnes 
derfor egne internasjonale rammeverk for urfolksrettigheter.

Urfolk og afroetterkommeres 
rettigheter i Latin-Amerika

Det fi nnes ingen universell defi nisjon av betegnelsen urfolk, men ILO-konvensjonen nr. 169 om Urfolk og Stammefolk i 
Selvstendige stater (1989) opererer med en beskrivelse av hvilke folkegrupper konvensjonen gjelder for. Der legges det vekt på 
at det gjelder alle folkegrupper som har en historisk og kulturell tilknytning til landområder som de ikke lenger har kontroll 
over. Det vil si, de folkegrupper som bodde i et landområde «før kolonisering fant sted eller da de nåværende statsgrenser ble 
fastlagt, som i tillegg har beholdt alle eller noen av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner» (Ibid).  

Afroetterkommere er kort sagt alle folkegrupper med afrikansk opprinnelse, men som bor utenfor Afrika. I Latin-Amerika 
brukes betegnelsen om etterkommere av slaver som ble fraktet til kontinentet mellom 1600 og 1900-tallet. De fl este etablerte 
seg og utviklet distinkte språk og kulturer før nasjonalstatene ble opprettet. I Latin-Amerika gjelder derfor de internasjonale 
rammeverkene for urfolksrettigheter i mange tilfeller også for afroetterkommere (for eksempel i Guatemala og Colombia).

Urfolk og afroetterkommere

ILO-Konvensjonen No. 169 for urfolk og stammefolk i selvstendige stater, fra nå av omtalt 
som ILO 169 (ILO, 1989) og FNs erklæring om urfolks rettigheter, fra nå av omtalt som Urfolks-
deklarasjonen (FN, 2007), regnes for å være de mest omfattende internasjonale rammeverkene 
som i sin helhet angår urfolks og stammefolks rettigheter. Det er bare ILO 169 som er rettslig 
bindende for de statene som hittil har ratifi sert konvensjonen, men Urfolksdeklarasjon har likevel 
rettslig relevans i de landene som stemte for da den ble lagt fram på FNs generalforsamling i 2007. 

I Latin-Amerika har 15 land ratifi sert ILO 169, inkludert Guatemala og Colombia (ILO, n.d.). 
Alle landene har stemt for Urfolksdeklarasjonen (UNBIS, 2007).

Et viktig prinsipp som refl ekteres i både 
ILO 169 og Urfolksdeklarasjonen er urfolk 
og stammefolks rett til selvbestemmelse 
over egne sosiale, kulturelle, økonomisk og 
politiske utviklingsprosesser, uten å true staten 
som politisk enhet (Galdu, n.d.). Dette er en 
kollektiv rett som innebærer at urfolk har rett 
til å delta i beslutningsprosesser som påvirker 
alle aspekter ved deres samfunnsliv. 

Som et grunnleggende prinsipp må 
selvbestemmelse forstås i relasjon til alle 
rettigheter som omtales i både ILO 169 og 
Urfolksdeklarasjonen. Retten til å kunne 
bestemme over egne territorier, landområder 
og naturressurser blir likevel framhevet som 
særdeles viktig, da disse elementene danner 
selve grunnlaget for urfolks levebrød, kultur, 
identitet og spiritualitet (Feiring, 2013). Det 
er med andre ord avgjørende for urfolk å ha 
tilgang til, og kontroll over, sine territorier 
for å kunne fortsette å eksistere som distinkte 
folkegrupper.

 «BHP Billiton og dets medeiere i Cerrejón tar 
vårt kull, som for oss representerer moder jords 

Selvbestemmelse over landområder, territorier og naturressurser
indre organer. Det er hellig for oss. Omdirigeringen 
av elva [Ranchería] vil være det samme som å 
kutte hennes årer. De skader territoriet vårt og 
vi må forsvare det», uttrykte Wayúukvinnen 
Yasmin Romero Epiayu til London Mining 
Network (2013), da hun aksjonerte på BHP 
Billitons årsmøte i London i oktober 2013. 

BHP Billiton er ett av tre store gruve- 
selskaper som eier gruva Cerrejón i Colombia 
som omtales nærmere i denne rapporten. 
Yasmin beskriver et nært og spirituelt forhold 
til territoriet som er vanlig blant urfolk i Latin–
Amerika og rundt omkring i verden.

Konsultasjon og samtykke
Både ILO 169 og Urfolksdeklarasjonen 

understreker statens plikt til å konsultere og 
samarbeide i god tro med urfolk med mål om å 
bli enige med berørte urfolksgrupper før større 
inngrep forekommer i deres territorier.3

I klartekst sier ILO 169 at: «Konsultasjoner 
som � nner sted ved anvendelse av denne konven-
sjon, skal foregå i god tro, i former som er tilpasset 
forholdene, og med målsetting om å oppnå enighet 
om eller samtykke til de foreslåtte tiltakene».4

Urfolksdeklarasjonen går noe lenger i sin 
formulering: «Statene skal i god tro konsultere og 
samarbeide med vedkommende urfolk gjennom 
deres egne representative institusjoner for å oppnå 
deres frie og informerte forhåndssamtykke før 
vedtakelse og gjennomføring av lover eller admin-
istrative tiltak som kan berøre dem».5

Artikkel 32.2 i Urfolksdeklarasjonen legger 
videre vekt på at disse prinsippene særlig gjelder 
i forbindelse med utvinning av mineraler, vann 
og andre ressurser. 

Prinsippet om «fritt og informert forhånds-
samtykke» (fra nå av omtalt som FPIC)6 i 
Urfolksdeklarasjonen viser til at samtykke skal 
oppnås på fritt grunnlag uten tvang, manipulasjon, 
vold eller trusler. I tillegg bør urfolk på et tidlig 

tidspunkt få tilgang til informasjon om mulige 
negative og positive konsekvenser av større 
prosjekter før de settes i gang eller utvides i deres 
territorier. 

Retten til konsultasjon og enighet eller 
samtykke kan videre forstås som viktige instru-
ment for å beskytte alle urfolks rettigheter. 
Slike som James Anaya (2013) beskriver det:

«…together, principles of consultation and 
consent function as instrumental to rights of partic-
ipation and self-determination, and as safeguards 
for all those rights of indigenous peoples that may 
be a� ected by external actors». 

Disse prinsippene bygger på tanken om at 
hvis urfolk allerede i startfasen blir involvert, 
kan de på et mer informert grunnlag ta stilling 
til om de ønsker prosjektet velkommen eller 
ikke. Samtidig kan de uttrykke vilkår eller 
ønsker som skal ligge til grunn hvis samtykke 
til planlagte tiltak gis. Når et prosjekt allerede 
er iverksatt, oppfordres det til videre konsul-
tasjoner gjennom alle stadier av prosjektet; 
fra undersøkelse til utvinning, ekspansjon og 
stenging (Ibid).

3 Urfolksdeklarasjonen art. 
19, 32.2; ILO 169 art. 6 og 
15.2

4 ILO 169 art. 6.2.

5 Urfolksdeklarasjonen art. 19.

6 Free, Prior and Informed 
Consent.

Gir konsultasjonsretten rett til å si nei?
Mens prinsippet om konsultasjon i større 

grad blir praktisert, er FPIC mer omdiskutert. 
Mye av debatten dreier seg om FPIC skal 
kunne tolkes som en rett til å si nei til planlagte 
prosjekter i urfolks territorier. Mange stater og 
næringsaktører vegrer seg for å anerkjenne en 
tolkning av FPIC som en vetorett, da det kan 
sette stopper for lønnsomme investeringsplaner. 
På den andre siden mener mange urfolk-
representanter at FPIC må tolkes som en rett 
til å kunne si både ja og nei, da konsultasjon vil 
gi urfolk et svært begrenset spillerom hvis de 
bare kan si ja (Selfors, 2013). 

Både ILO 169 og Urfolksdeklarasjonens 
nevner samtykke i forbindelse med konsul-
tasjon, men ingen av beskrivelsene åpner for 
nektingsrett alene. Selfors (2013) mener likevel 
at den er aktuell i forbindelse med brudd på 
materielle rettigheter og i vurderingen av 
størrelsen på inngrepet. Mange urfolk argu-
menterer for at det er selvbestemmelsesretten 

som gir grunnlag for å si enten ja eller nei, 
mens internasjonal rettspraksis viser til retten 
til eiendom og kultur (Ward, 2011). James 
Anaya (2013) understreker at FPIC bør være 
en generell regel i forbindelse med utvinnings- 
industri og at urfolk har rett til å utrykke et 
nei, selv om det i teorien ikke er et absolutt 
krav. Dette fordi urfolk har spesielt negative 
erfaringer med utvinningsindustri, da det dreier 
seg om inngrep som har store eller irreversible 
konsekvenser for deres materielle og kulturelle 
livsgrunnlag. 

«� e Declaration and various other inter- 
national sources of authority, along with practical 
considerations, lead to a general rule that extractive 
activities should not take place within the territories 
of indigenous peoples without their free, prior and 
informed consent» (Anaya, 2013).

«Indigenous individuals and peoples have the 
right to oppose and actively express opposition to 
extractive projects promoted by the State or third 
party business interests» (Ibid).

«Konsultasjoner som � nner sted ved anvendelse av denne 
konvensjon, skal foregå i god tro, i former som er tilpasset 
forholdene, og med målsetting om å oppnå enighet om eller 
samtykke til de foreslåtte tiltakene» — ILO 169
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Siden 2005 har urfolk arrangert 72 selvorganiserte konsultasjons-
prosesser som har endt opp med like mange folkeavstemminger 
i Guatemala. 1 million har til sammen sagt nei til gruvedrift eller 
vannkraftverk i sine territorier.

Næringslivets ansvar

Internasjonale retningslinjer

Det er staten som er hovedansvarlig for å sikre at urfolksrettigheter ikke brytes. Det har likevel 
i nyere tid blitt utarbeidet en rekke internasjonale og interne retningslinjer for selskaper som 
pålegger næringslivet et etisk ansvar for å respektere menneskerettighetene og urfolksrettighetene. 
Dette gjelder selv om staten ikke legger føringer gjennom nasjonal politikk, praksis eller lovverk. Et 
slikt ansvar kan for eksempel være å avstå fra å etablere seg i områder der staten ikke har konsultert 
med berørte urfolksgrupper eller fått fritt og informert samtykke på forhånd (Anaya, 2013).

De mest omfattende av de etiske retnings- 
linjene for ansvarlig næringsliv er FNs retnings- 
linjer for selskaper og menneskerettigheter. 
Statene som har vedtatt retningslinjene er 
pliktige til å beskytte, mens selskapene har 
ansvar for å respektere menneskerettighetene. 
I tillegg omhandler retningslinjene retten til 
erstatning som ofrene for menneskerettighets-
brudd har krav på (UN, 2011).

FN-retningslinjene går inn i OECDs 
retningslinjer for fl ernasjonale selskaper 
(OECD, 2011). Dette er et av de mest omfat-
tende retningslinjene som Norge er bundet til 
når det gjelder næringslivets samfunnsansvar. 
Det er også det eneste initiativet med en 
mekanisme for problemløsning som tar imot 
og behandler klager gjennom nasjonale OECD 
kontaktpunkt (Doyle, 2014). I tillegg til å følge 
nasjonal lovgivning oppfordrer OECDs retn-

ingslinjer til at selskaper bør «unngå å forårsake, 
medvirke til eller gjennom forretningsforbindelser, 
være innblandet i brudd på menneskerettigheter, 
miljøskader og bestikkelser» (Norges OECD 
Kontaktpunkt, n.d). 

SPUs etiske investering reguleres i tråd 
med Norges Banks egne retningslinjer: 
Retningslinjer for observasjon og utelukkelse 
av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands 
investeringsunivers (NBIM, 2010). Brudd på 
disse innebærer blant annet grove brudd på 
menneskerettighetene. OECDs retningslinjer 
ligger også til grunn for de forventninger som 
stilles til selskaper som SPU er investert i 
(Larsen, 2013).

Norge har derfor ansvar for å sikre at norske 
investeringer, blant annet gjennom SPU, ikke 
bryter med menneskerettighetene, også utenfor 
Norges grenser. 

Næringslivets initiativer
I tillegg har næringslivet utviklet egne 

etiske initiativer som baserer seg på ILO 169 
og Urfolksdeklarasjonens prinsipper som skal 
veilede selskaper i sin relasjon med urfolk. De 
fi re gruveselskapene fra de to case-studiene i 
denne rapporten7 er medlemmer av den største 
internasjonale foreningen for gruveindustrien 
International Council on Mining and Metals 
(ICMM).8 Når det gjelder urfolksrettigheter 
fremhever ICMM (2013) i sitt «position 
statement» for urfolk og gruvedrift, at medlems-
selskapene har ansvar for å respektere retten til 
konsultasjon og FPIC defi nert i tråd med ILO 
169 og Urfolksdeklarasjonen:

«In ICMM’s view, FPIC comprises a process, 
and an outcome. � rough this process Indigenous 
Peoples are: 

(i) able to freely make decisions without 
coercion, intimidation or manipulation; 

(ii) given su�  cient time to be involved in 
project decision making before key decisions are 
made and impacts occur; and 

(iii) fully informed about the project and its 
potential impacts and bene� ts. 

� e outcome is that Indigenous Peoples can 
give or withhold their consent to a project, through 
a process that strives to be consistent with their 
traditional decision-making processes while 
respecting internationally recognized human rights 
and is based on good faith negotiation».

I tillegg har de fi re selskapene mottatt lån 
fra Verdensbanken, noe som krever at de er 

underlagt International Finance Corporations 
(IFC), enheten som gir lån til privat sektor. 
IFC operer med 8 ulike standarder som 
defi nerer selskapenes ansvar for å håndtere 
miljømessig og sosial risiko gjennom sin 
virksomhet, og selskapene er pliktig til å 
rapportere om hvordan de oppfyller disse 
(IFC, n.d. b). Standard 7 omhandler spesifi kt 
urfolksrettigheter, og krever at selskapene 
rapporterer på sine konsultasjonsprosesser med 
berørte grupper (IFC, n.d. b). Deres tolkning 
av FPIC understrekker derimot at enstemmig 
samtykke ikke kreves hvis enkelte personer eller 
grupper er uenige. Det gir selskapene mulighet 
til å sette i gang prosjekter selv om det ikke er 
enighet blant lokalbefolkningen. 

«� e client will document: 
(i) the mutually accepted process between the 

client and A� ected Communities of Indigenous 
Peoples, and 

(ii) evidence of agreement between the parties 
as the outcome of the negotiations. FPIC does not 
necessarily require unanimity and may be achieved 
even when individuals or groups within the 
community explicitly disagree» (Ibid).

De fl este selskaper har i tillegg egne interne 
retningslinjer som i ulik grad baserer seg på 
prinsipper innenfor internasjonale rammeverk 
for menneskerettigheter og urfolksrettigheter. 
Det gjelder også selskapene som omtales i 
denne rapporten (Goldcorp og Cerrejón).

7 Goldcorp Inc, Glencore 
Xstrata Plc, Anglo Amer-
ican Platinum Ltd. og BHP 
Billiton Plc.

8 ICMM består av verdens 
22 største gruveselskaper 
ansvarlig for 30-50 % av 
den globale produksjonen 
(Doyle, 2014).
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Langt mellom retningslinjer og praksis

James Anaya (2013) peker på at det i 
praksis likevel er mange utfordringer knyttet 
til selskapenes forpliktelser ovenfor urfolks-
rettigheter. Mange interne retningslinjer er 
mangelfulle og følges ikke godt nok opp i 
praksis. Et vanlig problem er at selskapene 
tar på seg statens ansvar ved å gå direkte inn i 
forhandlinger med berørte grupper gjennom 

Et vanlig problem er at selskapene tar på seg statens 
ansvar ved å gå direkte inn i forhandlinger med berørte 
grupper gjennom konsultasjonsprosesser som ikke er i 
tråd med Urfolksdeklarasjonen og ILO 169.

konsultasjonsprosesser som ikke er i tråd med 
Urfolksdeklarasjonen og ILO 169. En annen 
utfordringer er knyttet til at næringslivet ikke 
har et bindende juridisk ansvar gjennom å 
tilslutte seg disse retningslinjene. Flere av 
disse utfordringene vil komme fram i de to 
eksemplene som omtales nærmere i denne 
rapporten.
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Storskala gruvedrift ble lansert som en av 
de fem største motorene for økonomisk vekst 
i Colombia da president Juan Manuel Santos 
inntok presidentstolen i 2010 (US Offi  ce on 
Colombia, 2013). I følge Santos, er satsningen 
på gruvedrift et initiativ som skal «bringe 
velstand til alle, � ere arbeidsplasser, mindre 
fattigdom og større sikkerhet». Det var likevel 
Álvaro Uribe som satte fart på gruveboomen 
i landet i løpet av sin periode som president 
mellom 2002-2010, da han godkjente det 
høyeste antallet av gruvekonsesjoner i landets 
historie (ABColombia, 2012).

Det er lite som tyder på at landets satsing 
på gruvedrift har skapt et bedre samfunn 
for colombianere fl est. Jordkonfl ikt står 
sentralt i borgerkrigen som har vart i om 
lag 50 år og som fortsetter å ramme de 
mest sårbare gruppene i landet. Urfolk og 
afrocolombianere befi nner seg i kryssilden 
mellom venstreorienterte geriljagrupper der 
FARC og ELN er de største og mest sentrale, 
og regjeringssoldater som blir beskyldt for å 
samarbeide med paramilitære grupper (López, 
2011). Flyktninghjelpen hevder alle partene 
i konfl ikten bryter menneskerettighetene og 
internasjonal lov (NRC, 2009). Til tross for 
gjentatte forsøk på fredsforhandling mellom 
FARC og colombianske myndigheter, fortsetter 
det høye konfl iktnivået som i stor grad rammer 
sivilbefolkningen.

GRUVEDRIFT I COLOMBIA
Det er vanskelig å fi nne eksakte tall på hvor 

mange mennesker som har blitt tvangsfordrevet 
som følge av den væpnede konfl ikten, men 
FNs høykommissær for fl yktninger opererer 
med et tall på 4,7 millioner (UNHCR, 2014). 
I følge silvilsamfunnsorganisasjonen US Offi  ce 
of Colombia (2013) ble mye av den jorda de 
måtte legge bak seg tatt over av staten og av 
paramilitære grupper, og deretter solgt til ulike 
selskaper med interesser for ressursutvinning i 
området. 

Urfolk og afrocolombianere er særlig 
rammet av tvangsfordriving i Colombia, da 
store deler av deres territorier er lokalisert i 
områder med høyt konfl iktnivå og narkotrafi kk. 
På grunn av deres spesielle tilknytning til terri-
toriet truer også fordrivingen deres kulturelle 
overlevelse (Anaya, 2010).    

 «Våre landområder er vårt liv. Hvis vi må 
� ytte fra våre landområder og vårt felles territo-
rium vil vi forsvinne som gruppe og ende opp med 
å leve en vestlig livsstil og miste vår identitet», 
forteller afrocolombianske Mario Angulo, i et 
intervju med UNHCR (2011).

Petra Langheinrich, advokat i organisasjonen 
Colectivo de Abogados, bekrefter at det å miste 
territoriet handler om mer enn det materielle 
livsgrunnlaget. «Tap av territoriet er en dødsstra�  
for Wayúuene og afrocolombianerne som mister 
kontakten med hele sin kultur og historie» 
(Intervju, 2014).

Urfolk og afrocolombianeres rettigheter
Etter Brasil er Colombia det mest fl er- 

kulturelle landet i Latin-Amerika (IWGIA, 
2013).9 Colombia var det tredje landet som 
ratifi serte ILO 169 i 1991 (ILO, n.d), og landet 
tilsluttet seg Urfolksdeklarasjonen i 2009 etter 
å ha avhold fra å stemme i 2007 (IWGIA, 
2013). Colombia har i tillegg en unik grunnlov 
som anerkjenner urfolks tradisjonelle territorier, 
og den colombianske grunnlovsretten har 
utstedt fl ere kjennelser som blir oppfattet som 
en foregangsmodell innenfor internasjonal 
urfolksrett (Anaya, 2010). Det fi nnes ingen lov 
for konsultasjon, men retten til konsultasjon 
i forbindelse med utvinning av naturressurser 
garanteres i grunnloven (Constitución política 
de Colombia, 1991).10

En liberal politikk og lovreformer som 
favoriserer gruveindustrien gjør likevel at 
urfolksrettigheter stiller svakt i praksis. 
Konsekvensen er at urfolk og afrocolombianere 
har mistet tilgangen til sine tradisjonelle 
territorier, landområder og ressurser. I følge 
US Offi  ce on Colombia (2013) har det blitt 
tildelt gruvekonsesjoner i halvparten av de 
offi  sielt anerkjente urfolksterritoriene i landet. 
Dette uten konsultasjon eller samtykke fra de 
lokalsamfunnene som rammes.  

Peace Brigades International (PBI) 
Colombia (2011) melder om at 80 % av alle 
rapporterte menneskerettighetsbrudd som 
har funnet sted i Colombia det siste tiåret har 
skjedd i gruve- og energiproduserende områder, 
og at 87 % av Colombias fordrevne befolkning 
kommer fra disse områdene. De som blir på 
sine områder og kjemper for sine rettigheter er 
sårbare for å bli utsatt for vold, drap, trusler og 
kriminalisering.11 Urfolk og afrocolombianere 
bosatt i de strategiske gruveområdene er derfor 
svært utsatt.

James Anaya (2010) hevder at anerkjennelse 
og beskyttelse av urfolks territorielle rettigheter 
er avgjørende for å kunne etablere fred og for 
å sikre urfolks overlevelse i Colombia. Han 
understreker videre at landets økonomiske 
politikk, særlig i forbindelse med utvinning av 
naturressurser, jordbruksindustri og storskala 
turistprosjekt, må rette seg etter urfolks rett 
til naturressurser i tråd med internasjonale 
rammeverk.

Neste del av rapporten skal nå se nærmere 
på hvilke konsekvenser Latin–Amerikas største 
kullgruve Cerrejón har hatt for urfolk og 
afrocolombianere i Guajira, med særlig fokus 
på hvordan virksomheten utfordrer deres rett til 
konsultasjon og samtykke.

9 I følge folketellingen fra 
2005 er 3,4 % av den colom-
bianske befolkningen urfolk 
delt inn i 87 forskjellige 
grupper knyttet til 67 ulike 
språk. 10,6 % av befolkningen 
er afrocolombianere (Dane, 
2005).

10 Artikkel 332 og 330.

11 PBI Guatemala (2013) 
defi nerer kriminalisering 
av protest som«bruken av 
rettssystemet (anmeldelser 
eller arrestordrer) og o� entlig 
svertekampanjer som 
mekanisme for å undergrave 
og demobilisere mennes-
kerettighetsforkjemperes 
handlinger».
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Cerrejón er Latin–Amerikas største kullgruve og er lokalisert i kommunene Albania, Barrancas 
og Hatonuevo i den sørlige delen av delstaten Guajira, nordøst i Colombia. Gruveprosjektet består 
av et åpent dagbrudd på over 79 000 hektar, en jernbane på 150 km og en havn med kapasitet til å 
frakte opp til 180 000 tonn med kull (Cerrejón, n.d. a). I 2013 eksporterte selskapet 33,5 millioner 
tonn kull, og har planer om å øke produksjonen til 40 millioner tonn årlig innen 2015  (Cerrejón, 
n.d. b). Cerrejón har tillatelse til å utvinne kull i området fram til 2034 (Cerrejón, n.d. c). 

Cerrejóngruva ble etablert av det amerikanske selskapet Intercom (fi lial av EXXON-MOBIL) 
i samarbeid med det statlige selskapet CARBOCOL S.A i 1976, men siden 2002 har prosjekt 
blitt eid og drevet i en joint venture mellom tre av verdens største gruveselskaper: BHP Billiton, 
Anglo American Ltd. og Glencore Xstrata (Cerrejón, n.d. d). SPU hadde per 31. desember 2013 
til sammen over 13 milliarder kroner investert i alle de tre gruvegigantene (NBIM, 2013).

CERREJÓN: 
LATIN-AMERIKAS STØRSTE 
KULLGRUVE

SPUS INVESTERINGER I CERREJÓN (IBID):

Urfolk og afrocolombianere i Guajira
Lokalbefolkningen rundt Cerrejóngruva tilhører i hovedsak urfolket Wayúu, men området er 

også bebodd av afrocolombianere og mestisbønder.12 Afrocolombianerne kom til området seinere 
enn Wayúufolket, men har likevel en sterkt historisk og kulturell tilknytning til territoriet. Begge 
folkegrupper har særegne språk og kulturtrekk og har tradisjonelt livnært seg av dyrehold, jord-
bruk, fi ske og jakt.

12 Wayúufolket i Guajira er 
Colombias største urbe-
folkning og utgjør 44,9 % 
av den totale befolkningen 
i delstaten. Det bor om lag 
14,8 % afro-colombianere i 
Guajira (Dane, 2005).

* Det er Anglo American 
Plc som opererer direkte i 
Cerrejóngruva, men Anglo 
American Platinum Ltd. 
er hovedaksjonær i Anglo 
American Plc. som SPU er 
investert i.

Foto: Bianca Bauer

CERREJÓN SPU INVESTERT

4 638 828 444,92
141 735 167,71

8 606 591 560,13

13 387 155 172,75

BHP Billiton PLC
Anglo American Platinum Ltd.*
Glencore Xstrata Plc

Totalt:

0,42 %
0,23 %
2,06 %

EIERSKAP

Colombia

Guajira
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Konsekvenser av 30 år med gruvedrift

Tap av landområder

Selv om Guajira har huset Latin-Amerkas 
største kullgruve i 30 år, er delstaten likevel en 
av landets fattigste. I følge nasjonal statistikk 
lever litt over halvparten av befolkningen i 
Guajira under fattigdomsgrensen, og litt under 
en tredjedel lever i ekstrem fattigdom.13 Staten 
har ikke greid å tilby lokalsamfunnet sosiale 
tjenester som utdanning, helse og grunn- 
leggende sanitærforhold (Benson, 2011). 
Gjennom ulike CSR-prosjekt har Cerrejón 
overtatt statens rolle som sosial tjenesteyter,  
noe som har gjort lokalbefolkningen avhengig 
av et godt forhold med selskapet.

30 år med intensiv gruvedrift har satt 
dype sport i Guajira. Cerrejónprosjektet har 
blitt omtalt som miljøversting og har blitt 
stilt ansvarlig for grove menneskerettighets-
brudd (Vidal, 2013). PBI Colombia (2011) 
rapporterer om at virksomheten har ført til 
forurensning i vann, luft og jordsmonn. Støv 
fra utvinningen og dårlig vannkvalitet har gitt 

Petra Langheinrich (Intervju, 2014) mener et sentralt problem er at tilgangen på jord og andre 
viktige ressurser har blitt kraftig redusert på grunn av gruvevirksomheten. Wayúufolket og den 
afrocolombianske befolkningen har mistet store deler av sine tradisjonelle territorier. En stor del 
av gruveområdet ligger innenfor urfolksterritorier som er rettslig anerkjent som såkalte «resguardos 
indígenas». Likevel har Cerrejón fått innvilget konsesjoner og dermed også rettigheter til å utvinne 
kull på disse landområdene.  

Da Cerrejóngruva ble etablert trodde lokalbefolkningen at den litt etter litt ville bringe mange 
fordeler til lokalsamfunnet. Mangel på informasjon om gruveplanene og de konsekvensene som 
fulgte, førte til at mange solgte jorda si til selskapet (PBI Colombia, 2011). I tillegg har mange 
grender blitt tvangsfordrevet til fordel for selskapets ekspansjon. En regner med at til sammen 
70 000 har blitt fordrevet til fordel for gruvedrift i Guajira og i nabodelstaten Cesar (PBI 
Colombia, 2011).

lokalbefolkningen luftveisinfeksjoner og diaré. 
Mange lokale urfolks- og afrocolombianske 
ledere har også opplevd å bli forfulgt og truet 
for sitt engasjement mot gruva. Andre har fått 
tilbud om bestikkelser for å forlate området 
eller tie om kritikken mot selskapet (Ibid). 

Urfolksledere organisert gjennom AASI-
WASUG – Asociación de Autoridades y 
Cabildos Indígenas Wayuu del sur de la 
Guajira, foreningen for Wayuu urfolksledere 
fra sør i Guajira, hevder at 30 år med gruve- 
aktivitet har forårsaket alvorlige miljømessige, 
økonomiske, sosiale og kulturelle problemer i 
deres territorier (Palmar, 2014). 

I tillegg er området svært utsatt for tørke, 
da vanntilgangen er begrenset. Avisen El 
Espectador meldte om at 23 barn døde av 
underernæring i 2013 og at 15 er registrert 
halvveis inn i 2014 (Serpa, 2014). Mange har 
måttet fl ytte inn til urbane strøk for å fi nne seg 
et nytt levebrød.

Utkastelsen av grenda Tabaco
En av de mest omtalte utkastelsene knyttet 

til Cerrejón forekom i grenda Tabaco i 
kommunen Hatonuevo. I følge US Offi  ce on 
Colombia (2013) ble om lag 1100 beboere i 
den afrocolombianske grenda tvangsfordrevet 
til fordel for utvidelsen av Cerrejónprosjektet. 
Den 9. august 2001 gikk 200 soldater og 
polititjenestemenn brutalt inn og kastet ut 
de som ikke ville fl ytte på seg frivillig, mens 
husene ble revet ned av bulldosere. I et intervju 
med Colombia Journal (2002) forteller Emilio 
Ramón Perez om den brutale utkastelsen:

«� e police beat and broke my head in four 
places and took me out of the house. I was uncon-
scious in the hospital for 20 days. � ey destroyed 
my house without letting me take my things. � ey 
took everything: my refrigerator, stove, television, 
chairs, they took all of my things». 

Det ble ikke utført noen åpen konsultasjon 
med innbyggerne i Tabaco før utkastelsen fant 
sted. Selskapet hadde tilbudt kompensasjon 

til de som fl yttet på seg frivillig, men det var 
ikke tilstrekkelig for å kjøpe seg et nytt hus og 
jordbruksland et annet sted. Mange førte seg 
derfor lurt (Colectivo de Abogados, 2011). De 
som nektet å ta imot pengesummen, ble utsatt 
for den brutale utkastelsen som den lokale 
borgemesteren hadde gitt ordre om (Colombia 
Journal, 2002).

Denne hendelsen skapte stor internasjonal 
oppmerksomhet, og i 2002 beordret colombiansk 
høyesterett at kommunen i samarbeid med 
Cerrejón måtte rekonstruere grenda i et annet 
område, samt gi kollektiv oppreisning til de 
afrocolombianske innbyggerne som hadde fått 
sine hjem og sitt nærmiljø ødelagt. 

I 2008 ble det underskrevet en avtale mellom 
Cerrejón, Hatonuevo kommune og Tabacos 
innbyggere representert gjennom Junta Social 
Pro-reubicación de Tabaco, rådet for omlokal- 
isering av Tabaco, der Cerrejón forpliktet seg 
til å betale oppreisning til innbyggerne og gi en 

13 Ifølge Dane (2012) lever 
58,4 % av befolkningen 
under fattigdomsgrensen og 
27,7 % i ekstrem fattigdom.

tomt til kommunen for å kunne rekonstruere 
grenda (Cerrejón, 2008). I 2009 sendte repre-
sentanter fra Tabaco og Colectivo de Abogados 
inn en klage til Australias kontaktpunkt 
for OECD (2009) der de hevdet at BHP 
Billiton hadde brutt retningslinjene gjennom 
sin virksomhet i Cerrejón, blant annet ved å 
tvangsfordrive innbyggerne i Tabaco. 

Etter 12 år har Tabacos befolkning likevel 
ikke fått det de har krav på. I juni 2014 gikk 
derfor Rådet for omlokalisering av Tabaco, til 
sak mot Cerrejón, Miljødepartementet, Gruve- 
og energidepartementet og Innenriksdepar-
tementet for brudd på menneskerettighetene; 
blant annet for mangel på forhåndskonsultasjon 

og oppreisning (Diario del Norte, 2014). 
Et paradoks i denne saken er at den samme 

borgemesteren som autoriserte utkastelsen av 
Tabaco nå jobber for Cerrejón som ansvarlig 
for omlokaliseringen av grenda. 

«Det er bare ett av � ere eksempler på hvor 
vanskelig det er å nå fram med lokalbefolkningens 
rettsprosesser, da det er en klar allianse mellom 
økonomiske og politiske aktører i området», 
forteller Petra Langheinrich (Intervju, 2014) 
som har jobbet som rettslig representant for 
lokalbefolkningen i ulike rettsprosesser mot 
Cerrejón.

Foto: Bianca Bauer
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Plan om utvidelse: Konsultasjon eller manipulasjon? 
«Hvordan vil livet bli for Wayúufolket uten elva Ranchería?», spør Wayúukvinnen og forfatteren 

Vicenta Siosi i et åpent brev til president Santos der hun ber han om å hindre at elva Ranchería 
omdirigeres av Cerrejón (El Espectador, 2012). Elva utgjør den viktigste vannkilden for lokal- 
befolkningen og er i tillegg hellig for Wayúufolket  (Colectivo de Abogados, 2012b; Epiayu, 2012).

I 2011 presenterte Cerrejón en plan om å 
utvide gruva for å øke utvinningen fra 33 til 
40 millioner tonn kull i året innen 2015.  En 
av disse planene bestod i å omdirigere elva 
Ranchería 26 km for å kunne utvinne nye 500 
millioner tonn som ligger gjemt under. Det 
planlagte inngrepet var massivt og det skapte 
sterke reaksjoner blant lokalbefolkningen og 
deres nasjonale og internasjonale støttespillere 
(Barriga, 2012).I følge den colombianske 
grunnloven har berørte Wayúu og afrocolombi-
anere som lever ved elva rett til å bli konsultert 
før det kan gjennomføres planer som påvirker 
deres territorier, landområder og ressurser. 
En rekke møter mellom representanter for 
Cerrejón, myndighetene og deler av den berørte 
lokalbefolkningen la grunnlaget for konsulta- 
sjonsprosessen som selskapet satte i gang. 

I en opplysningsrapport rettet mot det de 
kaller «interessegrupper», hevder Cerrejón at 
de har gjort grundige studier for å minske de 
negative konsekvensene av omdirigeringen 
og at de inviterer til dialog (Cerrejón, 2011). 
Ordlyden i rapporten er likevel tydelig på at 
samtykke er en klar forventning og ikke et 
spørsmål. 

«Vi vil lytte til deres ideer og jobbe sammen 
med dere for å kunne minke de eventuelle negative 
konsekvensene og maksimere fordelene med 
prosjektet. Gjennom denne prosessen håper vi å 
kunne regne med tillitt og støtte. Vi tror at dere er 
enige i at det er viktig å fortsette den økonomiske 
framgangen i Guajira og i Colombia» (Ibid).

Flere bekrefter at selskapet har forsøkt å 
bestikke og utøve press mot lokalbefolkningen 
og deres lederskap for at de skal si ja til utvi-
delsen av prosjektet. Innbyggerne i landsbyen 

Villa Esperanza ble oppsøkt av representanter 
fra myndighetene og selskapet som tilbudte 
geiter, kyr og ulike maskiner i bytte mot at de 
samtykket til planene (Semana, 2012).

«Cerrejón kom til vårt lokalsamfunn og 
informerte oss om at de skulle omdirigere elva. De 
gav oss ikke muligheten til å si ja eller nei. De bare 
spurte hva vi ville ha i kompensasjon. De utnytter 
fattigdommen som eksisterer her», forteller 
Wayúukvinnen Vicenta Siosi Pino i et intervju 
med Americas Quarterly (2013).

Den 10. oktober 2013 fordømte senator 
Jorge Enrique Robledo Cerrejón i kongressen 
for å ha avholdt «falske konsultasjonsprosesser» 
(US Offi  ce on Colombia, 2013).  

I tillegg til at den colombianske grunnloven 
krever konsultasjon ved utvidelse av prosjekter, 
har alle de tre selskapene som eier Cerrejón 
anerkjent retten til FPIC gjennom sitt 
medlemskap i ICMM. Cerrejón oppnådde til 
slutt samtykke fra 103 av de 113 av grendene 
som ville ha blitt påvirket av planen (American 
Quarterly, 2013), men framgangsmåten var 
i klar strid med ICMMs retningslinjer for 
konsultasjon, da det var snakk om å samle 
underskrifter i bytte mot mindre gaver og 
lovnader om ulike sosiale tjenester. 

I november 2012 annonserte Cerrejón at de 
midlertidig vil utsette planene om å omdirigere 
elva Ranchería. De hevdet det skyldtes prisfall 
på kull på det internasjonale kullmarkedet 
(RCN Radio, 2012). Felipe Santiago Rodríguez 
(2011), koordinator for Comité Cívico de La 
Guajira, Den sivile komiteen i Guajira, hevder 
på den andre siden at det skyldtes sterkt press 
fra grendene som motsatte seg planen om 
ekspansjon. 

Selvorganisert konsultasjonsprosess: Grenda Provincial
Planen om utvidelse og selskapets konsul-

tasjonsmetoder skapte stor splittelse i grendene 
rundt elva. De fl este skrev under på avtalene 
som Cerrejón foreslo, men 10 av grendene sa 
seg ikke villig. Wayúugrenda Provincial, som 
ligger tett opp mot gruveområdet, er en av de 
som har sagt konsekvent nei til Cerrejóns planer 
om utvidelse (Intervju Langheinrich, 2014). 

«En omdirigering av elva Ranchería ville vært 
slutten på deres liv i grenda. De nektet derfor i 
det hele tatt å bli konsultert av en statlig og privat 
allianse for å unngå å bli manipulert», hevder 
Petra Langheinrich (2014). 

I et dokument underskrevet av lokale 
ledere i Provincial, hevdes det at Cerrejón 
og myndighetene verken har handlet i god 
tro, eller med åpenhet eller respekt for deres 

rettigheter. De understreker videre at temaet var 
av et slikt omfang at det ikke kunne behandles 
på en dag, slik som invitasjonen fra Cerrejón 
foreslo (Colectivo de Abogados, 2012a). 

I stedet arrangerte Provincial en uavhengig 
konsultasjonsprosess, en såkalt «consulta 
autónoma». Hensikten var å samle grenda for 
å diskutere tematikken, uten at selskapet eller 
myndighetene var til stede. De ville ikke bare 
refl ektere over planen om omdirigeringen av 
elva, men også diskutere deres folks fremtid og 
overlevelse. Dette er et eksempel på prosesser 
rundt beslutningstaking som er i tråd med 
urfolks egne tradisjoner, slik som både ILO 
169 og Urfolksdeklarasjonen understreker 
viktigheten av.

Cerrejón bryter urfolks og afroetterkommeres rettigheter
Da Cerrejón og lokale myndigheter 

brutalt kastet ut innbyggerne i Tabaco uten 
forhåndskonsultasjon og samtykke, var de tre 
gruvegigantene BHP Billiton, Anglo American 
og Glencore Xstrata akkurat i ferd med å overta 
eierskapet i Cerrejón (mellom 1999-2002). Det 
er et stort ansvar å ta over en gruve med en lang 
historie preget av miljøskade og grove menneske- 
rettighetsbrudd. I 2005 opprettet Cerrejón et 
eget menneskerettighetskontor, og i likhet med 
andre store gruveselskap, har de inkludert ulike 
retningslinjer for næringsliv og menneske- 
rettigheter i sine handlingsstrategier.14 

I praksis står likevel Wayúu og den 
afrocolombianske befolkningens rettigheter 

svakt i møte med Cerrejóns virksomhet. 
En sentral utfordring er prosessene knyttet 
til konsultasjon, da de er i klar strid med 
prinsippet slik det beskrives i ILO 169 og 
Urfolksdeklarasjonen. Planen om å omdirigere 
elva Ranchería, viser dessverre at selskapet har 
lært lite av historien og sine nye retningslinjer. 
I stedet for å gå inn i en reell dialog med 
grendene og deres ledere, har selskapet ført 
en strategi med hensikt å overbevise om at 
kompensasjon er eneste valgmulighet. Det har 
ikke blitt tilrettelagt for en konsultasjon i god 
tro, tilstrekkelig informasjon har ikke blitt delt, 
og økonomiske insentiver har vært sentrale 
faktorer for å oppnå samtykke.

Den 5. mai 2014 mottok den 15 år gamle jenta Génesis Giselle Gutiérrez Romero en telefon fra 
en ukjent person: «Fortell familien din at dere må passe på hverandre, fordi vi kommer til å drepe deg!»

Génesis kommer fra Wayúu reservatet Zahino i Guajira. Hun og familien er aktive i motstanden 
mot Cerrejón gjennom organisasjonen Fuerza de Mujeres Wayúu, Wayuú-kvinnenes Styrke, og 
har mottatt fl ere dødstrusler fra paramilitære grupper. Organisasjonen har blant annet aksjonert for 
Wayúugrendenes rett til FPIC i forbindelse med gruvevirksomheten.

Organisasjonen mener trusselen kan forbindes med at en Wayúudelegasjon reiste for å delta 
på BHP Billitons årsmøte i London i november 2013 for å sette søkelys på menneskerettighets- 
situasjonen til Wayúufolket i Guajira. Der deltok blant annet Génesis mor Jakeline Romero Epiayu 
(Amnesty International, 2014).

15 år og truet på livet

14 Social and Environ-
mental Standards of the 
International Finance 
Corporation (IFC) i 2007 
og UNs Guiding Principles 
on Human Rights and 
Business i 2011. I tillegg er 
de 3 eierselskapene medlem 
av ICMM, der alle de 
forplikter seg til å respektere 
prinsippet om FPIC. 
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«I perioden 2005-2011 har Gruve- og energidepartementet godkjent 107 gruvekonsesjoner for 
letevirksomhet etter metaller. 392 konsesjoner er under evaluering. Hvis disse godkjennes, snakker vi om 
at aktivitet knyttet til gruvedrift dekker så godt som hele Guatemalas territorium», forteller representant 
for organisasjonen COPAE (intervju, 2014), som jobber med urfolksrettigheter i forhold til 
utvinningsindustrien i Guatemala.

Gruvedrift utgjør en liten prosent av Guatemalas bruttonasjonalprodukt (BNP), men interessen 
for å øke satsingen på industrien er tydelig når en ser på antall konsesjoner som er under behandling 
i Gruve- og energidepartementet. Da fredsavtalene ble underskrevet i 1996 gikk Guatemala inn i en 
periode preget av sterk liberalisering og privatisering. I 1997 kom en ny gruvelov som åpnet for økt 
tilstedeværelse av internasjonale gruveselskaper.

GRUVEDRIFT I GUATEMALA

Urfolk og afroetterkommeres rettigheter
Guatemala er sammen med Bolivia og 

Ecuador de eneste landene i Latin–Amerika 
der urfolk utgjør over halvparten av den totale 
befolkningen.15 Etter 36 år med borgerkrig 
ble fredsavtalene underskrevet i 1996. Samme 
år ratifi serte Guatemala ILO 169, og i 2007 
stemte de for Urfolksdeklarasjonen. Artikkel 46 
i grunnloven kunngjør i tillegg at alle interna- 
sjonale traktater og konvensjoner anerkjent og 
ratifi sert av Guatemala er overlegen nasjonal 
lov (Constitución Política de la Republica de 
Guatemala, 1993).  

I Guatemalas nasjonale lovverk er 
urfolks rett til konsultasjon understreket i 
kommuneloven (Código Municipal, 2002). 
I følge paragraf 65, skal kommunen konsultere 
med urfolksgrender eller deres politiske 
representanter i alle saker som påvirker deres 
rettigheter og interesser. Slik konsultasjon skal 
foregå i tråd med deres egne tradisjoner for 

politisk organisering, deltagelse og beslutnings- 
taking. I tillegg har grunnlovsretten ved fl ere 
anledninger uttalt at staten skal konsultere 
med urfolk før juridiske eller administrative 
tiltak som påvirker deres territorier iverksettes 
(Intervju COPAE, 2014). 

Det fi nnes derimot ingen lov som regulerer 
konsultasjonsprosessen. I 2011 presenterte 
regjeringen et forslag til regelverk for hvordan 
konsultasjon skulle utføres i henhold til 
ILO 169. Det ble møtt med sterk protest fra 
urfolksbevegelsen, da de ikke en gang hadde 
blitt konsultert om selve lovforslaget (COPAE, 
n.d). Grunnlovsretten uttalte også at forslaget 
ikke var tilstrekkelig for å oppfylle ILO 169s 
prinsipper. En annen utfordring ved å lovfeste 
prosedyrer for konsultasjon er at hver urfolks-
grend eller gruppe har ulike tradisjoner for 
hvordan den skal utføres. Det gjør det vanskelig 
å lage en mal for alle (Intervju COPAE, 2014).

Menneskerettighetsorganisasjonen UDEFEGUA – La Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos Guatemala (2014) meldte om et vanskelig år for menneske-
rettighetsforkjempere i 2013. 

Konfl iktene rundt såkalte «storskalaprosjekter», slik som gruvedrift og vannkraftutbygging, har 
forverret seg. Blant annet har protester mot virksomhetene blitt mer kriminalisert. Flere urfolk-
sledere og andre menneskerettighetsforkjempere har i løpet av 2013 blitt utsatt for stigmatisering, 
straff eforfølgelse og fengsling for å motsette seg store utviklingsprosjekter, ofte uten bevis og på 
bakgrunn av falske anklager. I løpet av 2013 registrerte UDEFEGUA 61 saker som gjaldt straff e-
forfølgelse av menneskerettighetsforkjempere. 18 menneskerettighetsforkjempere ble drept i løpet 
av 2013, en økning på 72 % sammenlignet med 2012. 

I stedet for å verne om menneskerettighetene har den guatemalanske myndigheter brukt makt, 
undertrykkelse og militarisering som løsning på konfl ikter knyttet til utvinning av landets naturressurser.

Alvorlig menneskerettighetssituasjon

15 Ifølge IWGIA (2013) 
tilhører omlag 60 % av 
befolkningen 24 ulike 
urfolksgrupper.

Det er stor konfl ikt rundt vannkraftutbygging og urfolksrettigheter i Guatemala. Det er særlig 
knyttet til mangel på forhåndskonsultasjon eller konsultasjonsprosesser som ikke er i tråd med 
internasjonal urfolksrett. 

Oljefondet eier aksjer for 6 milliarder kroner i det italienske strømselskapet Enel Power Green 
og moderselskapet Enel som har 5 mellomstore vannkraftverk i Guatemala (NBIM, 2013). 

Det største av Enels vannkraftverk i Guatemala, Palo Viejo i Cotzal kommune, er Guatemalas 
fj erde største. Det er lokalisert innenfor maya Ixilfolkets områder. For å møte behovet for strøm 
i landet har departementet for Energi og mineraler utstedt en rekke konsesjoner for vannkraft- 
utvinning i området. Det har forekommet uten å informere og konsultere med Ixilfolket i forkant, 
og det har også blitt meldt om uetiske fremgangsmåter for å oppnå samtykke rundt kompensasjon i 
de nærliggende landsbyene der fattigdommen er høy. Enel operer derfor uten lokalt samtykke, noe 
som har bidratt til å skape store konfl ikter i et allerede fragmentert og sårbart samfunn (Tally, 2014).

Det var i utgangspunktet ikke utelukkende motstand mot vannkraft blant innbyggerne i Cotzal 
kommune, men mangel på informasjon og konsultasjon rundt betingelsene for samtykke som skapte 
stor misnøye. Konfl iktene førte til slutt til dialog mellom myndigheter, selskap og sivilsamfunn, og 
i mars 2013 ble det inngått en frivillig avtale der Enel lovte å betale Cotzal kommune et årlig beløp 
på 2,3 millioner guatemalanske quetzales (ca 1,8 millioner norske kroner) i en periode på 20 år. 
Alcaldía indígena, det lokale urfolksrådet som består av Ixilfolkets egne folkevalgte representanter, 
var ikke enig i denne avtalen, men ble ikke anerkjent som legitime parter i prosessen (Hernández, 
2013). Det er i strid med urfolks rett til konsultasjon med egne politiske representanter.

Konfl ikt rundt vannkraft

Urfolksbevegelsen sier nei til gruvedrift
Til tross for at staten er forpliktet til å 

konsultere med urfolk, er virkeligheten en 
annen. Den økte interessen for gruvedrift 
har derfor skapt sterk konfl ikt i møte med 
urfolksrettigheter. De sterke protestene mot 
gruvedrift i Guatemala må ses i sammenheng 
med at urfolk har et verdisyn knyttet til sine 
landområder og naturressurser som ikke 
samsvarer med den dominerende modellen for 
ressursutvinning. Lolita Chávez, talskvinne for 
Consejo del Pueblos maya Kiché (CPK), Maya 
Kiché rådet i Guatemala, beskriver hvordan 
de opplever at de ulike verdisynene kommer i 
konfl ikt med hverandre:

«Another concept we use is Ut’z Kaslemal, to 
“live well,” and to live well is not to accumulate. 
It is not wealth, it is not pro� ts, nor is it monetary 
funds.  Mainly it is about how we can live with one 
another, co-exist. Men and women are not owners 
of the resources. We only take from nature what we 
need. Our model is clashing with the accumulation 
model…» (Panchang og Hsu, 2014).

Når urfolk i tillegg ikke blir konsultert i 
forbindelse med prosjekter som etablereres 
på deres landområder, oppstår det naturlig 
nok motstand. Det gjelder også i forbindelse 

med andre typer storskala prosjekter, slik som 
vannkraft, olje- og gassutvinning og jordbruks- 
industri. Mangel på politisk vilje, tilstrekkelig 
lovverk, korrupsjon og et tydelig ønske om å 
utvide gruveindustrien i landet, har hindret 
urfolk i å delta i beslutningsprosesser som 
påvirker deres politiske, økonomiske, sosiale og 
kulturelle utvikling.

Som svar på mangelen på konsultasjon har 
det siden 2005 blitt arrangert 72 selvorganiserte 
konsultasjonsprosesser som har endt opp med 
like mange folkeavstemminger (Resistencia 
de los pueblos, 2012). Et overveldende fl ertall 
har sagt nei til gruvedrift eller vannkraftverk 
i sine territorier. Grendene har selv defi nert 
hvordan disse prosessene skal utføres i tråd med 
sine tradisjonelle former for beslutningstaking 
(Intervju COPAE, 2014).

Neste del av rapporten vil se nærmere på 
hvilke konsekvenser Goldcorp har hatt for 
Mam og Sipacapensefolket i San Marcos, med 
særlig vekt på hvordan selskapets gruvevirk-
somhet utfordrer deres rettigheter til konsul-
tasjon og samtykke.

Oljefondet hadde per 31. 
desember 2013 nært doblet 
investeringen i Enel Power 
Green SPA og Enel SPA fra 
2010. Det refl ekteres Norges 
økte satsning på vannkraft.

De sterke protestene mot gruvedrift i Guatemala må ses i 
sammenheng med at urfolk har et verdisyn knyttet til sine 

landområder og naturressurser som ikke samsvarer med den 
dominerende modellen for ressursutvinning.

ÅR ENEL POWER GREEN SPA

  101 057 906
  379 524 244
  764 767 948 
              1 535 012 387,75

2009
2010
2011
2012
2013

2 930 390 057
2 562 375 856
2 956 549 482
3 846 937 100
4 562 950 804,69

ENEL SPA
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Goldcorp Inc. er et canadisk gruveselskap som til sammen har 11 operative gruver i Canada, 
USA, Mexico, Argentina, Den dominikanske republikk og Guatemala. Det utvinnes i hovedsak 
gull, men også sølv, kobber, bly og sink (Goldcorp, 2013).

I Guatemala operer Goldcorp gjennom datterselskapene Montana Exploradora og Entre 
Mares. Marlingruva er Goldcorps eneste operative gruve i Guatemala og ble startet opp i 2005. 
Det var det første store gruveprosjektet som ble satt i gang etter at gruveloven ble endret i 1997, 
og omtales derfor også som landets første «moderne» gruve (Payley, 2007). Det utvinnes gull i åpne 
dagbrudd og i tunneler. Selv om reservene forventes å ta slutt innen en 5-årsperiode (Goldcorp, 
n.d.), besitter de to datterselskapene 15 undersøkelseskonsesjoner i regionen (COPAE, 2013). 
Det viser en tydelig interesse for å utvide gruveaktiviteten. 

Siden Goldcorp startet sin virksomhet i Guatemala har selskapet blitt kritisert for å ha forår-
saket alvorlige miljøskader og menneskerettighetsbrudd (Lånkan, 2013). FNs spesialrapportør 
for urfolksrettigheter James Anaya (2011), konkluderer i en rapport om situasjonen for urfolk 
i Guatemala at etableringen av Marlingruva har skapt alvorlig sosial konfl ikt mellom lokal- 
befolkning, selskap og myndigheter, og at en grunnleggende årsak er mangel på konsultasjon med 
berørte urfolksgrupper.

SPU har investert i Goldcorp siden 2002, og per 31. desember 2013 var 381 millioner norske 
kroner investert i selskapet.

GOLDCORP: PÅ JAKT ETTER 
NYE GULLFOREKOMSTER

SPUS INVESTERINGER I GOLDCORP MELLOM 2011-2013 (NBIM, 2013)

Urfolk i San Miguel Ixtuacán og Sipacapa

Konsekvenser av 10 år med gruvedrift

Marlingruva ligger innenfor kommunene San Migual Ixtuacán og Sipacapa i delstaten San 
Marcos. Innbyggerne i disse to kommunene tilhører henholdsvis urfolksgruppene Maya Mam og 
Maya Sipacapense som har særegne språk og en sterk historisk og kulturell tilknytning til terri-
toriet.17 Jordbruk i kombinasjon med dyrehold er den viktigste næringsaktiviteten, men på grunn 
av begrenset tilgang til irrigasjon for helårsdyrking, migrerer mange til kysten i deler av året for å 
arbeide på sukker- eller kaff eplantasjer (Cordaid, 2009).

Goldcorp og datterselskapet Montana 
Exploradora promoterer seg selv som ansvarlige 
gruveselskaper. Gjennom å ha betalt 0,5% 
i gruveskatt og investert 120 millioner i 
blant annet infrastruktur, helse, utdanning, 
småproduksjon og skogplanting hevder de å 
ha bidratt til utvikling i nærmiljøet (Montana 
Exploradora, n.d). Flere av innbyggerne i San 
Miguel Ixtuacán og Sipacapa forteller derimot 
at selskapet i hovedsak har investert i asfaltert 
vei og annen fysisk infrastruktur. I San Miguel 
Ixtuacán har det blitt bygget et sykehus som 
verken har leger eller medisiner, og det har blitt 
bygget fl ere skoler som mangler lærere eller 
tilpasset undervisning på urfolksspråk (Intervju 
Villegas, 2014), rettigheter som er anerkjent i 

ILO 169 og Urfolksdeklarasjonen.
Et sentralt problem er at tilgangen på jord 

har blitt dramatisk redusert som en følge 
av gruvas ekspansjon. Sprenging har påført 
sprekker i husene, og forurensning og relaterte 
helseproblemer er også godt dokumentert. Det 
er særlig bekymring knyttet til vanntilførsel 
og vannkvalitet, da gruva forbruker enorme 
mengder med vann og bruker blåsyre i 
utvinningsprosessen. I tillegg har det fysiske 
inngrepet i naturen som en følge av gruva hatt 
sterk innvirkning på lokalbefolkningens kultur 
og levevis (Cordaid, 2009; Lånkan, 2013). I tråd 
med Mayafolkets verdensbilde er menneskets 
relasjon til naturen sentral og alle elementer i 
naturen har liv som må behandles med respekt.

17 Ifølge SEGEPLAN 
(2002) tilhører 98% av 
befolkningen i San Miguel 
Ixtuacán Maya Mam og 81 
% av befolkningen i Sipa-
kapa Maya Sipakapense.

ÅR SPU INVESTERT

    381 200 658,14
 1 081 465 414
 1 069 468 546

2013
2012
2011

0,36 %
0,65 %
0,50 %

EIERSKAP

Crisanta Pérez peker ut over landskapet i kommunen San Miguel Ixtuacán der Goldcorp planlegger å utvide sin virksomhet. 
Hun har vært i motstand mot gruva siden begynnelsen, og har kjent de sosiale konfl iktene på kroppen. Hun har blitt ettersøkt 
for å ha kuttet strømtilførselen til høyspentledningene som ble satt opp over huset hennes uten samtykke, og har opplevd å bli 
truet av sin egen bror som er for gruva (Intervju, 2014).

«Vannet, skogen, livet til moder jord er hellig for oss Mayafolk. 
Dyrene, blomstene og jorda. Det er der vi kommer fra og det er 
dit vi skal. Gullet er en del av jorda, men det kan hverken spises 
eller pustes inn» — medlem av urfolksrådet CPO

«Vannet, skogen, livet til moder jord er hellig 
for oss Mayafolk. Dyrene, blomstene og jorda. Det 
er der vi kommer fra og det er dit vi skal. Gullet 
er en del av jorda, men det kan hverken spises eller 
pustes inn», sier medlem av urfolksrådet CPO 
(Intervju, 2014). 

Goldcorps tilstedeværelse har også skapt 
sosial konfl ikt og splittelse i lokalbefolkningen. 
«Sipacapa er delt i tre, mellom de som er for og 
de som er mot gruva, i tillegg til de som er redde 
for å uttrykke sin mening», forteller Flory 

Villegas (Intervju, 2014) som er født og 
oppvokst i kommunen. Siden gruva startet 
opp har motstandere av gruva blitt utsatt 
for trusler, vold, kriminalisering og attentat 
fra gruvearbeidere, vektpersonell og statlige 
polititjenestemenn (Cordaid, 2009). En menne-
skerettighetsanalyse utført av On Common 
Ground Consultants Inc. (2010) melder om 
to separate hendelser i 2005 der to personer 
skal ha blitt drept av privat sikkerhetspersonell 
ansatt i gruva.

Foto: E
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Gruveekspansjon uten konsultasjon og informert samtykke

På jakt etter nye gullforekomster

Los Chocoyos

Hele San Miguel Ixtuacán og Sipakapa 
kommune består av såkalte «ejidos», som er 
kollektive eiendomsskjøter til jorda. Bøndene 
har individuell bruksrett til sine jordlapper, 
men disse inngår i en felles eiendom (Cordaid, 
2009). Denne formen for eiendomsrett er 
vanlig i områder med høy konsentrasjon av 
urfolk i Guatemala. I teorien kan disse bruks-
rettighetene bare selges til en annen familie 
innenfor ejidoen, og ikke omsettes til eksterne 
aktører uten at hele befolkningen i kommunen 
samtykker (Intervju COAPE, 2014). Det stilles 
derfor spørsmål til omstendighetene Goldcorp 
har tilegnet seg, og fortsetter å tilegne seg, 
eiendom på. Ved hjelp av advokater har de 
likevel fått kjøpt jord av enkeltpersoner, en 
prosess som har pågått siden i 1999.

«Goldcorp utvinner gull på stjålet land», 
forteller talsperson for CPO (Intervju, 2014). 
Han forteller videre at innbyggerne i San 
Miguel Ixtuacán og Sipacapa verken ble 
informert eller konsultert da selskapet begynte 
å kjøpe opp jord. Det ble aldri fortalt at det 
forelå planer om å etablere en gullgruve. 
I stedet ble det blant annet sagt at det skulle 
komme internasjonale organisasjoner for å 
forbedre infrastrukturen i området og at et 
selskap skulle starte opp sementproduksjon 
(Cordaid, 2009). 

Da det etter hvert ble kjent at et canadisk 
gruveselskap var i ferd med å etablere seg i 
området begynte Montana Exploradora å 
forhandle om ulike sosiale tjenester gjennom 
kommunene og landsbyrådene. Flere forteller 
at den sittende borgemesteren i San Miguel 
Ixtuacán var en avgjørende aktør når det 
gjaldt å overbevise grendene om å være 
positive til prosjektet. Han lovet at det skulle 
bringe utvikling og velstand til kommunen. 
Talsperson for CPO (Intervju, 2014) forteller 
at Mamfolket hadde stor tillit til borgermes-
terens lovnader. «I mayakulturen har vi en sterk 
tradisjon for å stole på ordet. Når noen lover noe, 
er det bindende for oss. Slik ble mange overbevist». 

I 2003 ba Montana Exploradora kommune-
styret i Sipacapa og San Miguel Ixtuacán om å 
samle inn underskrifter som støttet regjeringens 
godkjennelse av Marlinprosjektet (On Common 
Ground Consultant Inc, 2010). Noen lokale 
grupper og organisasjoner ble invitert til å delta 
på et møte der hensikten var å informere om 
prosjektets fordeler, men det var ikke rom for 
dialog med lokalbefolkningen som var repre-
sentert på møtene. Deltakerlista ble presentert 
som et bevis på lokalbefolkningens samtykke 
og Gruve- og energidepartementet godkjente 
deretter søknaden om utvinningskonsesjon 
(Cordaid, 2009). 

Selv om gullåren som har forsynt Marlingruva i 10 år er i ferd med å ta slutt, har Goldcorp 
tydelig interesse for å lete etter nye forekomster i området. Organisasjonen COPAE som har 
jobbet med å overvåke gruvekonsesjonenes utvikling, kan bekrefte at det i de siste to årene har 
vært særlig interesse for å fremskynde prosessen til 7 av de 107 undersøkelseskonsesjonene som 
eksisterer i Guatemala. Et av disse er Los Chocoyos i Sipacapa (Intervju COPAE, 2014).

Den 30. april 2012 ga Energi- og gruve-
departementet Entre Mares tillatelse til å 
studere, analysere og vurdere forekomsten av 
gull, sølv, kobolt, bly, sink og andre metaller i 
los Chocoyos, et område på 23 Km² (COPAE, 
2014). ILO 169, Urfolksdeklarasjonen og den 
guatemalanske kommuneloven er tydelig på 
at alle former for rettslige eller administrative 
beslutninger som påvirker urfolk og deres 
territorium skal konsulteres med gjeldende folk 
og deres politiske institusjoner. Det har også 
grunnlovsretten ved fl ere anledninger stadfestet 
(Intervju COPAE, 2014).

Retten til forhåndskonsultasjon ble nok 
en gang brutt i denne prosessen og det har 
skapt ny konfl ikt i kommunen. I oktober 2013 
samlet hundrevis av innbyggere i Sipacapa 

I ettertid har det vært en strategi fra selskapet 
sin side å bruke økonomiske insentiver for å 
overbevise lokalbefolkningen om å gi samtykke 
til gruvedrifta. Det har som regel foregått i 
samarbeid med de lokale kommunestyrene og 
landsbyrådene som har fungert som mellom- 
aktører. Det lokale urfolksrådet i Sipakapa har 
ikke blitt hørt i prosessen (Intervju Villegas, 
2014; Intervju CPO, 2014; Intervju COPAE, 
2014; Intervju Velásquez, 2014; Intervju 
Mambrosio, 2014).

«For mange oppleves det som et ultimatum. 
Bare de som samtykket med gruva får sosiale 
tjenester gjennom kommunen. Det er ikke 
forhandlinger på rettferdig grunnlag da vi har 
krav på disse tjenestene uavhengig om det � nnes en 
gruve eller ikke», forteller Humberto Velasquez 
(Intervju, 2014). 

COPAE (Intervju, 2014), bekrefter at det er 
vanlig fremgangsmåte å bruke de lokale rådene 
til å samle underskrifter eller å fylle ut skjemaer 
som til slutt blir presentert som resultater av 
en konsultasjonsprosess.  De fl este kan hverken 
lese eller skrive, og vet dermed ikke hva de 
skriver under på.

Brudd på forhåndskonsultasjon er i strid 
med ILO 169, Urfolksdeklarasjonen og den 
lokale kommuneloven. Det ble verken gitt 
tilstrekkelig informasjon eller utført i dialog 
med Mam- og Sipacapensefolkets egne 
representative institusjoner før konsesjonen 
ble godkjent. Videre er bruk av manipulasjon 
og forhandlinger basert på svakt eller feilaktig 
informasjonsgrunnlag i strid med urfolks rett 
til konsultasjon og FPIC i henhold til ILO 169 
og Urfolksdeklarasjonen. I dette tilfellet har det 
blitt gjort direkte avtaler med kommunen, uten 
å konsultere de lokale urfolksrådene. I tillegg 
har økonomiske insentiver har særlig blitt brukt 
som gulrot i jakt på samtykke i grendene.

seg utenfor kommunehuset for å protestere. 
I november samme år ble det gjort et forsøk 
på å opprette dialog mellom regjeringen og 
det lokale urfolksrådet Consejo del Pueblo 
Maya Sipacapense, Rådet for Maya Sipakap-
ensefolket, men de kom aldri til enighet. Den 
11. desember 2013 presenterte rådet derfor 
en anmeldelse mot Gruve- og energideparte-
mentet med krav om å annullere konsesjonen, 
på bakgrunn av brudd på retten til deltagelse og 
konsultasjon (Ibid). 

Den 18.juli 2014 ble rådet informert om at 
domstolen hadde dømt i favør av Sipakapense-
folkets krav om å bli informert og konsultert 
før det blir godkjent gruvekonsesjoner i 
urfolksterritorier (Sandberg, 2014).

Den 14. januar 2014 blokkerte representanter fra Mam- og Sipacapensefolket 3 veier i San Marcos og holdt en fredelig 
demonstrasjon  mot gruvevirksomhet i Chocoyos (Intervju CPO, 2014). En stor politistyrke ble sendt ut for å overvåke 
demonstrasjonen, der 7 av demonstrantene i ettertid ble urettmessig anmeldt for ulovlig okkupering og ødeleggelse av 
privat eiendom (Intervju COAPE, 2014).

Foto: C
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ILO 169, Urfolkdeklarasjonen og kommuneloven i Guatemala understreker at konsultasjon skal gjennomføres i tråd med 
urfolks skikker og tradisjoner. Den 19. februar 2004 krevde om lag 1000 innbyggere at kommunen i Sipacapa skulle arrangere 
en åpen konsultasjonsprosess og folkeavstemming. Kravet ble avvist av den sittende borgemesteren da han understreket at 
Marlinprosjektet allerede hadde blitt godkjent av de sentrale myndighetene (Cordaid, 2009).

I juni 2005 arrangerte derfor lokale ledere en uavhengig konsultasjonsprosess, en såkalt «consulta comunitaria», som en 
direkte reaksjon på myndighetenes brudd på, og Goldcorps mangel på respekt for, retten til forhåndskonsultasjon. Hensikten 
var å samle informasjon og refl ektere over fordeler og ulemper på åpne folkemøter slik at en på et bedre grunnlag kunne ta 
stilling til prosjektet. Denne prosessen endte opp med en folkeavstemming der om lag halvparten av innbyggerne i Sipacapa 
deltok. Et overveldende fl ertall stemte nei til all form for undersøkelses- og utvinningsaktivitet knyttet til gruvedrift i 
kommunen, og resultatet ble nedtegnet i off entlige protokoller og levert hos kommunen (Ibid).

En slik intern konsultasjonsprosess er basert på urfolks tradisjonelle former for beslutningstaking. Til tross for at retten 
til konsultasjon gjennom Guatemalas ratifi sering av ILO 169 har grunnlovsstatus, uttalte Grunnlovsretten den 8. mai 2008 
at resultatene av konsultasjonen i Sipacapa ikke var rettslig bindende, da staten eier mineralressursene under jorda og er den 
eneste enheten som kan godkjenne gruvekonsesjoner (On Common Ground Consultants Inc, 2010). 

Urfolksrådet i Sipacapa er klare på at folkeavstemmingen som ble avholdt i 2005 er gjeldende og at det derfor er illegalt å 
dele ut nye konsesjoner, slik det har blitt gjort i Los Chocoyos (Intervju Mambrosio, 2014).

Konsultasjon på egne premisser

Goldcorp bryter urfolks rettigheter

Konklusjon

10 år med gruvedrift har bidratt til 
miljømessige, sosiale, kulturelle og politiske 
problemer for Mam- og Sipacapensefolket i 
San Miguel Ixtuacán og Sipacapa. Marling-
ruva har forurenset, forbrukt store mengder 
grunnvann og forårsaket helseproblemer blant 
lokalbefolkningen. Det er lokal sosial uro og 
splittelse mellom de som er for og de som er 
imot gruva. Mye av konfl ikten som har oppstått 
er knyttet til at guatemalanske myndigheter 
og Goldcorp ikke har respektert retten til reell 
forhåndskonsultasjon, samt fritt og informert 
samtykke. Ikke bare i oppstartsfasen, men også 
i ulike prosesser knyttet til planer om videre 
ekspansjon. 

I 2010 utførte On Common Ground 
Consultants (2010) en uavhengig analyse av 
Goldcorps oppfyllelse av menneskerettighetene. 

Gruvevirksomheten til Goldcorp i Guatemala og Cerrejón (BHP Billiton, Anglo American 
og Glencore Xstrata) i Colombia har over mange år forårsaket brudd på rettighetene til berørte 
urfolk og afroetterkommere på deres landområder. Både Marlin- og Cerrejóngruva består av åpne 
dagbrudd som utgjør betydelige inngrep i et nærmiljø som er avgjørende for deres materielle og 
kulturelle livsgrunnlag. I tillegg har den generelle menneskerettighetssituasjonen forverret seg i 
forbindelse med etableringen av gruvene. Demonstrasjoner eller politisk aktivisme har blitt møtt 
med vold, trusler og i de verste tilfellene drap, og det foregår en kriminalisering av de som utøver 
sin rett til å protestere mot virksomhetene.

Resultatene bekrefter at mangelen på konsul-
tasjon har vært en av de mest kontroversielle 
aspektene ved etableringen av Marlingruva. Det 
ble oppfordret til endret praksis når det gjelder 
konsultasjonsprosesser med lokalbefolkningen 
og deres rettmessige representanter ved planer 
om ekspansjon av virksomheten.  

I nyere tid har ulike retningslinjer for 
næringslivets ansvar for menneskerettigheter 
fått en tydeligere plass i Goldcorp og Montana 
Exploradoras handlingsstrategier. Likevel viser 
denne rapporten at de har vist liten forbedring i 
praksis, da de fortsetter å kjøpe opp jord som er 
kollektivt eid og forhandle om sosiale tjenester 
direkte med kommunen og landsbyrådene, uten 
å gi tilstrekkelig informasjon eller å gå inn i en 
likeverdig dialog med Mam- og Sipacapense-
folkets egne representanter.

KONKLUSJON OG 
ANBEFALINGER

brudd på forhåndskonsultasjon 
Som nevnt innledningsvis, er retten til 

konsultasjon og samtykke grunnleggende for 
å sikre at urfolk og afroetterkommere skal 
kunne nyte alle sine grunnleggende menneske- 
rettigheter, både som individer og som folke-
grupper. Mye av konfl iktene som har oppstått 
i tilknytning til Goldcorps og Cerrejóns 
etablering av gruvedrift, er knyttet til mangelen 
på konsultasjon og forhåndssamtykke før 
prosjektene ble godkjent og satt i gang. Her har 
colombianske og guatemalanske myndigheter 
vist en mangelfull evne til å oppfyllet kravene 
som de er bundet til gjennom ratifi seringen av 
ILO 169.

uetisk konsultasjon 
og mangelfullt samtykke

I oppstartsfasen brukte Cerrejón tvangs-
fl ytting som framgangsmåte for å tilegne seg 
landområder, som for eksempel i forbindelse 
med den brutale aksjonen mot grenda Tabaco. 
Goldcorp kjøpte opp kollektiv jord gjennom 
mangelfull informasjon om hva den skulle 
brukes til. Til tross for sterk kritikk har begge 
selskapene i ettertid fortsatt å bruke uetiske 
metoder for å oppnå samtykke i forbindelse 
med deres ekspansjon. Det har skapt sosial 
konfl ikt og splittelse mellom de som er for og 
de som er imot gruva.  Økonomiske insentiver i 
kombinasjon med pressmidler, og/eller mangel-
full eller feilaktig informasjon, har særlig blitt 
brukt i bytte mot lokalbefolkningens aksept. 
En slik framgangsmåte er i strid med retten til 
FPIC og er særlig uetisk når selskaper opererer 
i områder med høy fattigdom, og der staten 
ikke har påtatt seg ansvar for å tilby grunn- 
leggende sosiale tjenester. 

Til tross for at internasjonal urfolksrett 
åpner for at urfolk kan si nei til inngrep i sine 
territorier basert på en kollektiv vurdering 
og avgjørelse, ser en at motstand i liten grad 
blir tatt hensyn til i praksis. Det har en sett et 
tydelig eksempel på i Guatemala. En kan spørre 
seg om det er riktig at urfolks stemme i så liten 

grad blir hørt i møte med staten og private 
næringsaktører, da hensikten med å etablere et 
eget rettslig rammeverk for urfolk var å i større 
grad likestille urfolks deltagelse i beslutnings- 
prosesser som påvirker deres økonomiske, 
sosiale og politiske utvikling.

Samtykke eller enighet bør alltid være et 
mål i en konsultasjonsprosess slik som ILO 
169 og Urfolksdeklarasjonen understreker. 
Tidligere spesialrapportør for urfolksrettigheter, 
James Anaya, sier klart ut at FPIC bør være en 
regel når det er snakk om utvinningsindustri. 
Slik det kommer fram i rapporten er FPIC 
et viktig instrument for å sikre urfolk grunn- 
leggende menneskerettigheter. Det er i tillegg 
risikofullt å ikke ta motstand i betraktning, 
både med tanke på risiko for påfølgende grove 
menneskerettighetsbrudd og investeringens 
økonomiske bærekraftighet.

aktører
I følge ILO 169 og Urfolksdeklarasjonen 

er det staten som er rettslig forpliktet til å 
gjennomføre konsultasjoner (i det minste sikre 
at de blir utført på riktig måte) med berørte 
urfolks- og afrocolombianske grupper. I både 
Guatemala og Colombia har ikke nasjonale 
myndigheter fulgt opp sine forpliktelser, og 
selskapene har i større grad tatt over rollen 
som sentrale aktører i konsultasjonsprosesser. 
I stedet for å respektere urfolks egne politiske 
institusjoner og tradisjoner for beslutnings- 
taking, har selskapene forhandlet direkte med 
kommunene og allierte aktører i lokalsamfunnet. 

hvilket ansvar har norge og spu?
Gruvedrift i urfolksterritorier er utbredt og 

manglende konsultasjon eller uetiske prosesser 
er regelen heller enn unntaket. Ved å skrive 
under på OECDs og FNs retningslinjer for 
ansvarlig næringsliv har Norge gjennom SPUs 
investeringer et ansvar for å sikre at menneske- 
rettigheter ikke brytes. 

Denne studien føyer seg dessverre i rekken 
av fl ere studier som viser at det forekommer 
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samtykke. Ikke bare i oppstartsfasen, men også 
i ulike prosesser knyttet til planer om videre 
ekspansjon. 

I 2010 utførte On Common Ground 
Consultants (2010) en uavhengig analyse av 
Goldcorps oppfyllelse av menneskerettighetene. 

praksis, da de fortsetter å kjøpe opp jord som er 
kollektivt eid og forhandle om sosiale tjenester 
direkte med kommunen og landsbyrådene, uten 
å gi tilstrekkelig informasjon eller å gå inn i en 
likeverdig dialog med Mam- og Sipacapense-
folkets egne representanter.
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grove brudd på urfolks og afroetterkommeres 
rettigheter i forbindelse med virksomhet der 
SPU er investert. De to case-studiene som er 
presentert i denne rapporten viser at Goldcorp, 
BHP Billiton, Anglo American og Glencore 
Xstrata ikke respekterer urfolks rett til konsul-
tasjon og samtykke, slik den er beskrevet i ILO 
169 og Urfolksdeklarasjonen. Guatemala og 
Colombia er i tillegg svake stater som ikke har 
vist kapasitet eller politisk vilje til å verne om 
sine borgeres rettigheter.  

Det hjelper ikke at hensyn til urfolk og 
afroetterkommeres rettigheter tilsynelatende 
er ivaretatt i ulike regelverk og i selskapenes 

Anbefalinger
norske myndigheter: 
◊ Må etterspørre full åpenhet om hvordan 

Norges Bank jobber på selskapsnivå 
for å unngå at SPU ikke tjener penger 
på brudd på etiske normer i tråd 
med strategirådets anbefalinger.

◊ Må oppdatere retningslinjene for 
norsk innsats for å styrke arbeidet med 
urfolk i utviklingssamarbeidet fra 2004 
i etterkant av FNs Verdenskonferanse 
for Urfolk i september 2014.

◊ Må legge til rette for at Norges Bank 
og Etikkrådet i større grad samar-
beider og deler informasjon.

◊ Må jobbe for at næringslivets samfunn-
sansvar baserer seg mindre på frivillighet, 
og mer på rettslige forpliktelser.

norges bank (nbim): 
◊ Må utarbeide en aktiv eierskapsstrategi for 

urfolksrettigheter i utsatte sektorer, forankret 
i Urfolksdeklarasjonen og ILO 169.

◊ Må styrke sin kompetanse på 
urfolksrettigheter og oppfølging 
av selskapers samfunnsansvar. 

◊ Må ikke investere i selskaper som tar i bruk 
landområder eller konsesjoner der konsul-
tasjon ikke har blitt utført i tråd med ILO 
169 og Urfolksdeklarasjonen, og bør ikke 
gjøre det i tilfeller der urfolk og/eller afroet-
terkommere utrykker et klart nei til inngrep. 

◊ Må være varsomme med å investere i 
selskaper som opererer i krigsherjede 
land og/eller der nasjonale myndigheter 
ikke er villige til, eller evner å 
beskytte menneskerettighetene.

◊ Må sikre mekanismer for rapportering og 
benytte seg av et bredere kildegrunnlag for å 
vurdere selskapenes samfunnsansvar, og ikke 
bare vurdere selskapenes egne rapporteringer.

etikkrådet: 
◊ Må følge nøyere med på hvordan konsul-

tasjon utføres og hvilke aktører som er 
involvert, slik at det oppfyller den standarden 
som ILO 169 og Urfolksdeklarasjonen krever.

◊ Må anse brudd på retten til FPIC defi nert i 
Urfolksdeklarasjonen  som grovt menneske- 
rettighetsbrudd, da dette rammeverket 
er laget for å sikre de grunnleggende 
menneskerettighetene til urfolk.

retningslinjer for samfunnsansvar, når de ikke 
etterleves i praksis. SPU har ansvar for å trekke 
seg ut av selskaper som er ansvarlige for grove 
menneskerettighetsbrudd, samt å bruke sitt 
aktive eierskap til å endre selskapenes handling-
smønster som strider med internasjonale 
rammeverk for urfolksrettigheter. Regjeringen 
må derfor sørge for at slike hensyn faktisk blir 
ivaretatt gjennom alle norske innvesteringer og 
annen økonomisk virksomhet. Funnene i denne 
rapporten viser at det eksisterer et behov for 
å øke kunnskapsnivået om forholdet mellom 
urfolksrettigheter og næringsliv.
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