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Framtiden i våre henders avdeling Etikk og næringsliv setter søkelys på norsk
næringsliv i sør og undersøker norske bedrifters opptreden i utviklingsland. Spesielt
ser vi på menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, ytre miljø og standarder for helse,
miljø og sikkerhet. I tillegg ser vi på norsk investerings-, eksport- og importetikk og
etikk i offentlige anskaffelser.
Det oppfordres til å sitere og bruke opplysninger fra denne rapporten. Framtiden i
våre hender oppgis som kilde.
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Sammendrag
Denne rapporten tar for seg menneskerettighets- og miljørisiko i gruvesektoren i Latin-Amerika, med
hovedfokus på fem ulike selskap hvor Statens Pensjonsfond Utland (SPU) – eller oljefondet – er investert.
Funnene tydeliggjør svakheter ved den etiske forvaltningen til SPU, både knyttet til NBIMs eierskapsutøvelse og
til Etikkrådets mandat og utøvelse av dette.
Framtiden i våre hender har sett nærmere på Goldcorps operasjoner ved Marlingruven i Guatemala og den nå
nedlagte San Martín-gruven i Honduras, Tahoes operasjoner ved Escobal-gruven i Guatemala, Newmont og
Compania Minas Buenaventura felles virksomhet ved Yanacocha-gruven i Peru, samt Anglo Gold Ashantis
planlagte virksomhet ved La Colosa i Colombia. SPU hadde ved utgangen av 2012 investert i underkant av 3,9
milliarder norske kroner i disse selskapene. Mens det har vært mye fokus på Goldcorp og Marlingruven i norske
medier, har de andre selskapenes virksomhet gått nærmest upåaktet hen. Rapporten viser at det er knyttet
store miljø- og/eller menneskerettighetsutfordringer til driften hos samtlige ovennevnte gruveprosjekter, og at
selskapene i liten grad viser evne og vilje til å hanskes med disse på en forsvarlig måte.
-

Framtiden i våre henders feltarbeid i Guatemala viser at det ved Marlin-gruven fremdeles er sterke
indikasjoner på forhøyede verdier av arsen og nitrat, som blant annet knyttes til høy forekomst av visse
typer hudkreft blant lokalbefolkningen. Videre utsettes gruvemotstandere blant lokalbefolkningen for vold
og trusler fra det som trolig er lokalt ansatte ved Marlin-gruven, og det er store utfordringer knyttet til
respekt for urfolks rettigheter i forbindelse med bruk av land i området rundt gruven.

-

Det er klare indikasjoner på at helseproblemer blant lokalbefolkningen i Valle de Siria er knyttet til utslipp
av miljøgifter fra Goldcorps nedlagte gruve i San Martín. Funnene av bly og arsen i lokale vassdrag er
like høye nå som da gruven var operativ, og Goldcorp har så langt gjort lite for å rydde opp etter seg.
Forekomsten av ulike typer hudsykdommer, syns- og hørselsproblemer, muskelsvikt og barnedødelighet
er svært høy i dette området sammenlignet med resten av Honduras.

-

Framtiden i våre henders feltarbeid i Guatemala viser at Tahoes planlagte operasjoner ved Escobalgruven trolig vil få alvorlige miljøkonsekvenser når gruven starter utvinningsvirksomhet, og at selskapet
bevisst tilbakeholder eller fordreier viktig miljøinformasjon for lokalbefolkningen. Videre er det
bekymringsverdig at Tahoe ikke har inkludert noen vurdering av situasjonen for den lokale urfolksgruppen
Xinca i forbindelse med utbyggingen av Escobal-gruven.

-

Lokale forskere i Cajamarca i Peru mener at driften ved Yanacocha-gruven har ført til forhøyede verdier
av blant annet arsen, bly, og cyanid i lokale vassdrag. Selskapene bak Yanacocha – Newmont og
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Compania de Minas Buenaventura – ønsker å utvide driften til Conga og Qulish, men lokalbefolkningen
frykter for lokale vannkilder vil tørke ut som følge av de vannkrevende operasjonene. 2012 var preget av
store protester i området, og voldelige konfrontasjoner mellom lokalt politi og gruvemotstandere.
-

Anglo Gold Ashantis planlagte prosjekt La Colosa i Colombia ligger i et område regulert som
naturreservat, men selskapet har likevel om å starte gullutvinning her. Mye tyder på at utvinning ved La
Colosa vil føre til forurensing og uttørking av lokale vassdrag, samt tap av biologisk mangfold og
områdets evne til naturlig CO2 fangst gjennom tap av store skogområder.

Disse funnene er ikke enkeltstående eksempler, og tydeliggjør noen av de etiske utfordringene gruvesektoren
står overfor i store deler av Latin-Amerika og trolig også resten av verden. Framtiden i våre hender mener at
dette må få konsekvenser for hvordan SPUs investeringer i gruveselskaper følges opp. Framtiden i våre hender
med konkrete anbefalinger for oppfølging av NBIM og Etikkrådet knyttet til hvert enkelt selskap, samt en rekke
anbefalinger for hvordan styrke den etiske forvaltningen av fondet. Blant de viktigste anbefalingene er:
-

Finansdepartementet bør sørge for å få på plass en tilbakevirkende mekanisme som muliggjør oppfølging
av selskaper som av Etikkrådet vurderes som etisk problematiske, men som ikke faller inn under
uttrekkskriteriene.

-

NBIM bør gjennom sin eierskapsutøvelse gjøre mer for å følge opp særlig etisk problematiske sektorer i
porteføljen, inkludert gruvesektoren.

-

Åpenheten rundt de etiske forvaltningen av SPU må styrkes. Dette gjelder særlig NBIMs
eierskapsutøvelse, herunder selskapsdialoger, grunnlag for stemmeavgivning på generalforsamlinger og
årsmøter vedrørende miljø- og menneskerettighetssaker, samt resultatene og kriteriene for NBIMs årlige
Sector Compliance rapporter. Behovet for full åpenhet gjelder også for dialogene Etikkrådet fører med
ulike selskaper, samt full åpenhet om observasjonslisten.

-

Etikkrådets mandat for tilråding om uttrekk bør utvides til å muliggjøre utelukkelse også på bakgrunn av
grove og alvorlige normbrudd, også når det ikke foreligger klar risiko for framtidig normbrudd.
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Forkortelser og akronymer
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Acid Mine Drainage (sur avrenning)
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Bruttonasjonalprodukt
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Environmental impact assessment (Miljøkonsekvensanalyse)
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Extractive Industries Transparency Initiative

Fivh

Framtiden i våre hender
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De forente nasjoner
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Ghana National Petroleum Corporation

GRI

Global Reporting Initiative

IACHR

Inter American Commission on Human Rights
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International Cyanide Management Code
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International Finance Corporation

ILO

International Labour Organization

NBIM

Norwegian Bank Investment Management (Eierskapsavdelingen i Norges Bank)

NGO

Non-governmental organization

SPU

Statens Pensjonsfond Utland

USGS

U.S. Geological Survey

WHO

Verdens Helseorganisasjon
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1. Introduksjon
Verdens totale produksjon av gull lå i 2012 på 2700 tonn gull noe som innebærer en økning på nesten 5
prosent i forhold til året før.1 Produksjonen av sølv var på 24000 tonn, også denne økende.2
Flere latinamerikanske land finnes på listen over verdens største gull- og sølvprodusenter, og utbyggingen av
store gruveprosjekter skrider fram i takt med verdens økende behov etter disse edle metallene. Kombinasjonen
av store metallreserver og økende behov for utvikling har ført til at en rekke av Latin-Amerikas regjeringer fører
en svært investeringsvennlig politikk med ekstremt gunstige vilkår for den internasjonale gruvesektoren. Svak
miljølovgivning og manglende hensyn til lokalbefolkningen – ofte urfolk – har ført til store protester over hele
kontinentet. Mange av disse har blitt brutalt slått ned av nasjonale politistyrker, og trusler og vold mot
gruvemotstandere har preget nyhetsbildet i en rekke latin-amerikanske land det siste året. Gruvedrift har også
vært et hett tema i flere av de siste valgkampene på kontinentet, hvor presidentkandidater har gått ut og lovet å
sørge for en ”ansvarlig gruvedrift3, uten at dette ser ut til å ha ført til de store endringene foreløpig.
Latin-Amerika huser omlag 600 ulike urfolksgrupper med tilsammen 40 millioner mennesker, 4 som under
internasjonal lov har rett til å bli konsultert før gruvedrift settes i gang på deres territorier. 5 Dette følges i liten
grad opp, og også FN har uttrykt bekymring over situasjonen, spesielt vedrørende urfolks mangel på
beskyttelse overfor store utbyggingsprosjekter som gruvedrift. 6
Norge har store interesser innenfor den internasjonale gruvesektoren. Oljefondet – eller Statens Pensjonsfond
Utland - SPU er nå verdens største investeringsfond, 7 med en total markedsverdi på 4080 milliarder norske
kroner.8 Flerfoldige milliarder er investert i internasjonale gruveselskaper. Mange av disse selskapene opererer i
Latin-Amerika, og er involvert i blant annet miljøskade og ofte voldelige konflikter med lokalsamfunn og
gruvemotstandere.
Problemer innenfor gruvesektoren er ikke ukjent for Oljefondet. Syv av de ni selskapene som har blitt utelukket
av Etikkrådet for brudd på de etiske retningslinjenes punkt om risiko for alvorlig miljøskade, er gruveselskaper.
Etikkrådet har også funnet at flere av disse selskapene har bidratt til, eller står i fare for å bidra til, brudd på
internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Etikkrådet har identifisert gruvesektoren som en spesielt
problematisk sektor, spesielt med tanke på miljøskade knyttet til mangelfull håndtering av avfallsmasser. 9
Vannforvaltning er et av satsingsområdene for NBIMs eierskapsutøvelse, og gruvesektoren som en svært
vannintensiv industri er en av sektorene som måles i NBIMs årlige statusrapport på vannforvaltning. I
statusrapporten for 2011 er gruve- og industrimetallsektoren klart dårligst til å rapportere på egen
vannforvaltning, noe som ifølge NBIM gir grunn til bekymring. 10

1

USGS Mineral Commodity Summary 2013, s. 67

2

USGS Mineral Commodity Summary 2013, s. 147

3

Gjelder spesielt Otto Peres Molina som ble valgt til president i Guatemala høsten 2011, og Ollanta Humala som ble valgt til p resident i Peru sommeren 2011.

4 http://www.iwgia.org/regions/latin-america/indigenous-peoples-in-latin-america
5

ILO 169, artikkel 15 (2)

6

Se rapport fra Fns spesialobservatør på urfolksrettigheter. Observations on the situation of the rights of the indigenous people of Guatemala with relation to the extraction

projects, and other types of projects, in their traditional territories. A/HRC/18/35/Add.3
7

http://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondet-er-verdens-storste-statlige-investeringsfond-7037597.html

8

http://www.nbim.no/en/Investments/Market-Value/ 12.03.2013

9

Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, Årsmelding 2010 og 2011

10

NBIM Investor Expectations: Water Management, Sector Compliance Report 2011,

http://www.nbim.no/Global/Brochures/Compliance%20reports/Water%20management/Water_2011.pdf
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Denne rapporten vil vise at problemer både når det gjelder miljø, men også beskyttelse av lokalbefolkningens –
særlig urfolks – rettigheter, ikke er begrenset til enkelte selskap, men i stor grad er gjennomgående for
sektoren. Dette blir ekstra tydelig i selskapenes operasjoner i såkalt svake demokratier, slik flere
Latinamerikanske land regnes for å være. På bakgrunn av dette mener Framtiden i våre hender at det må
settes mye mer fokus gruvesektoren i den etiske forvaltningen av Oljefondet, både gjennom Etikkrådet men
også gjennom NBIMs eierskapsutøvelse.
Denne rapporten vil ta for seg praksis ved operasjoner i Latin-Amerika hos fem selskaper i Oljefondets
portefølje: Goldcorp, Tahoe, Newmont og Compania Buena Ventura, og Anglo Gold Ashanti. Rapporten vil i
hovedsak fokusere på miljøproblemer knyttet til vannbruk og håndtering av avfallsmasser, samt
menneskerettighetsbrudd knyttet til urfolksrettigheter og vold og trusler mot gruvemotstandere.
Konkret har rapporten har følgende mål:


Identifisere hvilke internasjonale selskaper som er store innenfor sølv- og gullgruvedrift i LatinAmerika.



Identifisere hvilke av disse selskapene som Statens Pensjonsfond Utland investerer i.



Undersøke hvordan fem utvalgte selskaper forholder seg til menneskerettigheter og miljøproblematikk.



Vurdere i hvilken grad selskapenes atferd burde gi grunnlag for uttrekk eller plassering på
Observasjonslisten i henhold til dagens Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra
Statens pensjonsfond utlands



Vurdere i hvilken grad dagens virkemidler fungerer for å håndtere problematikken innen gruvesektoren.



Kartlegge og vurdere NBIMs eierskapsutøvelse overfor gruvesektoren, og komme med anbefalinger for
forbedring av denne.

1.1 Metode
Informasjon om konsekvensene av gruvedrift på lokalsamfunn, miljø og helse er hentet inn fra rapporter, artikler
og gjennom intervjuer med representanter for lokalsamfunn påvirket av gruvedrift i Honduras og Guatemala,
samt forskere fra Colombia og Peru. Det ble gjennomført en ukes feltreise til Guatemala hvor det ble
gjennomført besøk og intervjuer med representanter fra lokalsamfunn rundt Marlin og Escobal gruvene, med
relevante miljøorganisasjoner og forskerinstitusjoner. Informasjon om konsekvensene av gruvedriften på
lokalsamfunn, miljø og helse ved de øvrige gruvene er hentet inn via telefon- og e-postintervjuer med
representanter for lokale miljøorganisasjoner. I tillegg er informasjonen basert på en gjennomgang av
dokumentasjon fra gruveselskapene, lokale aviser, myndigheter og lokale og internasjonale organisasjoner med
kunnskap på området. Enkelte internasjonale medier har også blitt benyttet.
Generell bakgrunnsinformasjon og statistikk om gruveindustrien i Latin-Amerika er i all hovedsak hentet fra U.S.
Geological Survey (USGS) Minerals Yearbook fra 2013 og siste tilgjengelige landprofiler. Så langt vi kan
bedømme er dette den mest omfattende sammenstillingen av data på området, og en av få oppdaterte kilder på
produksjon, reserver og prognoser vedrørende gruveindustrien. Merk at tallene for 2012 er basert på estimater
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for å unngå å avdekke sensitive data rundt selskapers investeringer og eiendommer innenfor sektoren. Det er
følgelig noe usikkerhet knyttet til disse tallene.
Opplysninger er også innhentet fra myndigheter, internasjonale institusjoner og private forskningsinstitusjoner.
Opplysninger om Oljefondets investeringer i sektoren er hentet fra NBIMs årsrapport for 2012. Informasjon om
det etiske arbeidet som fondet gjør på feltet, både gjennom NBIMs eierskapsutøvelse og gjennom Etikkrådet, er
hentet inn fra disses respektive nettsider og årsrapporter.
Vi har valgt å fokusere på investeringene i tre store og to mindre selskap, i stor grad basert på tilgjengelig
informasjon og kilder. Informasjon om selskapenes ulike operasjoner er hentet inn fra selskapenes egne
nettsider. Framtiden i våre hender har forsøkt å komme i kontakt med Goldcorp, Tahoe, Newmont og Anglo
Gold Ashanti. Kun Newmont svarte på våre henvendelser.

Generell informasjon om utvinningsprosessene er først og fremst hentet fra norske relevante oppslagsverk, samt
gjennom intervju med forsker ved UMB.

Opplysninger om helseeffektene ved gruvedrift er hentet fra Verdens Helseorganisasjon.
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2. Statens Pensjonsfond Utland og etisk forvaltning

Statens Pensjonsfond Utland (SPU), eller Oljefondet, er i skrivende stund verdens største investeringsfondet i
verden med en verdi på 4089 milliarder kroner.11
Fondet investeres i henhold til en såkalt referanseindeks. Referanseindeksen er styrende for størrelsen på
NBIMs plasseringer i ulike aktivaklasser (aksjer, obligasjoner og eiendom) 12, samt sektorer. Investeringer i
gruvesektoren faller inne under kategorien «materialer», som utgjør åtte prosent av fondets portefølje. 13 Fondets
portefølje omfattet per 31.12.2012 74271 4 selskaper, samt investeringer i renteinstrumenter (statsobligasjoner og
selskapsobligasjoner) i tillegg til eiendom. 15 2012 var fondets nest beste år noensinne, med en økning av
verdien av aksjeinvesteringene på 18 prosent.1 6
Finansdepartementet har det formelle ansvaret for forvaltningen av fondet, og bestemmer fondets
investeringsstrategi. Norges Bank står for forvaltningen, og har delegert gjennomføringen av forvaltningen til
Norges Bank Investment Management (NBIM).
Norges Bank tar selv sikte på å være en ansvarlig investor, herunder å sikre at investeringene er bærekraftige i
«materialer», økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand”. 17
Med en portefølje på snaut 7500 selskaper er det imidlertid liten tvil om at enkelte selskap driver virksomhet
som er både uetisk og til tider ikke i tråd med internasjonalt anerkjente normer for menneskerettigheter og
miljø. NBIM søker å sette fokus på dette gjennom sitt aktive eierskap, herunder dialog med selskaper,
forventningsdokumenter og stemmeavgivning ved selskapenes årsmøter. 18
Videre har Etikkrådet mandat innenfor Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens
pensjonsfond utlands investeringsunivers til å anbefale at selskaper settes på observasjonslisten eller utelukkes
dersom de bryter med retningslinjene. 19 Brudd på retningslinjene kan blant annet innebære alvorlig miljøskade
eller grove og systematiske brudd på internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. 20

11

http://www.nbim.no, 11.03.13
http://www.nbim.no/no/Investeringer/referanseindeksene/
13
Stortingsmelding 17 2010-2011
14
Government Pension Fund Global Annual Report, s.18
12

15
16

17
18

19
20

http://www.nbim.no/no/Investeringer/referanseindeksene/
Government Pension Fund Global Annual Report
Mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, § 2.1
Se for øvrig punkt 9
http://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/etikkradet/etiske-retningslinjer.html?id=425277
Ibid, paragraf 2 (a) og 2 (c)
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3. Gruvesektoren i Latin-Amerika
Gruveindustrien er en viktig del av utvinningsindustrien på det latinamerikanske kontinentet, og står i en rekke
land for mellom 20 og 40 prosent av totale eksportinntekter. 21
Verdens totale produksjon av gull lå i 2012 på 2700 tonn gull, og er stadig økende.22 Største produsent av gull
er Kina, med en produksjon på 370 tonn.23 Av latinamerikanske land er Peru den største produsenten, fulgt av
Mexico, Argentina, Brasil og Colombia.24 Verdens totale sølvproduksjon lå i 2010 på 23100 tonn, også med
prognoser om stadig økt utvinning. Mexico er verdens største produsent av sølv, tett fulgt av Peru.25
Tabell 1: Gull- og sølvutvinning i Latin-Amerika i 2012.2 6
Land

Gull (tonn)

Sølv (tonn)

Peru

165

3450

Mexico

87

4250

Argentina

63

723

Brasil

56

36

Colombia

53

Chile

45

Venezuela

12

Guatemala

9

Nicaragua

5

Honduras

2

Uruguay

2

Ecuador

1

Bolivia
Totalt

1300
194
48
1
1130

500

10002

3.1 Etikk i gruvesektoren

Gruvesektorens har lenge vært kritisert for manglende miljø-, menneskerettighets- og utviklingshensyn.
Internasjonale finansinstitusjoner og initiativer fra gruvesektoren har selv satt fokus på problemene innenfor
sektoren. Allerede i 2002 erkjente The Mining, Minerals and Sustainable Development project i sin rapport
”Breaking the ground” at gruvesektoren sto overfor store utfordringer og at selskapene i mange land manglet
21

Se USGS countryprofiles for Sør-Amerika http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/sa.html, og Nord- og Mellom-Amerika

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/latin.html
22 USGS Mineral Commodity Summary 2013, s. 67. http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2013/mcs2013.pdf
23 Ibid
24
Se avsnitt nedenfor for fullstendig oversikt over gull og sølvproduksjon i Latin-Amerika.
25
Ibid
26
Mineral Commodity Summary 2013, med unntak av tall for Venezuela, Guatemala; Nicaragua, Honduras, Uruguay og Ecuador som er hentet fra USGS Country
Profiles 2010 (siste tilgjengelige data).

14

Norske investeringer i gull og sølv

sosial lisens til å opereres. Blant de største utfordringene var forurensing og konflikter med lokalbefolkning,
spesielt urfolk.27 Behovet for å få til en bedre balanse mellom selskapers profitt og de (ofte negative)
konsekvensene deres virksomhet har på lokalsamfunn, ble satt fokus på av Verdensbanken i deres rapport
”Striking a better balance – The World Bank Group and Extractive Industries” fra 2004. 28 Det har blitt opprettet
en rekke etiske initiativer innenfor sektoren både når det gjelder miljø, menneskerettigheter og bærekraft (se
boks). Som vi vil se videre i denne rapporten, er imidlertid dette ingen garanti for etisk atferd.

Francisco Tiul Tut fortviler over at huset hans blir revet til fordel for utbygging av et gruveprosjekt i El Estor i Guatemala, 2007. Prosjektet
var tidligere eid av canadiske Hudbay, som i mars 2013 må møte i canadisk rett anklagd for medvirkning til drap, massevoldtekt og
tvangsfordrivelse. SPU har vært investert i Hudbay siden 2007. Foto: James Rodriguez / mimundo.org

27
28

MMSD 2002, Breaking the gorund, http://www.iied.org/mmsd-final-report
Striking a better balance – The World Bank Group and Extractive Industries: The final report of the Ext ractive Industries Review
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Boks 1: Etiske initiativer innenfor gruvesektoren

International Council on Mining and Metals (ICMM)

ICMM er et industriinitiativ som ble etablert i 2001. ICMM arbeider for å styrke bærekraftighet og etikk
innenfor gruve- og metallindustrien. ICMM består av 22 selskaper og en rekke organisasjoner innenfor
sektoren. Medlemsselskaper må forplikte seg til å følge ICMMs prinsipper for bærekraftighet og å rapportere
til ICMM om eget arbeid i forhold til prinsippene. Rapportene skal være verifisert av uavhengig tredje-part.
Urfolk er ett av fokusområdene for ICMM. ICMMs medlemsselskaper forplikter seg til å blant annet å
respektere urfolksrettigheter, til å inngå i konsultasjonsprosesser med lokale urfolkssamfunn vedrørende
utbyggingsprosjekter, og å anerkjenne at enkelte prosjekter ikke kan gjennomføres på grunn av lokal
motstand, til tross for at prosjektene er i samsvar med nasjonale lover. 29 Goldcorp, Anglo Gold Ashanti og
Newmont som omtales i denne rapporten er alle medlemmer av ICMM. 30 Tahoe Resources er ikke medlem.
Medlemsskap i ICMM er imidlertid ikke noen garanti for etisk virksomhet, og flere ICMM medlemmer har
tidligere blitt utelukket fra Oljefondet. 31
www.icmm.com

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

EITI arbeider for full åpenhet rundt pengestrømmer fra utvinningsindustrien, både for selskapers utbetalinger og
staters inntekter fra sektoren. Målet med EITI er at en større del av inntekter fra naturresursene skal bidra til
økonomisk utvikling og bedre levekår for befolkningen i ressursrike land. EITI har utarbeidet standarder for
åpenhet, som må implementeres dersom man skal bli tatt opp som medlemsland. Norge ble godkjent som
EITI-land i 2011.32 Peru er det eneste EITI-landet i Latin-Amerika, mens Guatemala er såkalt EITI-kandidat.33
Også selskaper kan tilslutte seg EITI, noe Anglo Gold Ashanti, Goldcorp, og Newmont har gjort, men ikke
Tahoe. EITI ble opprettet i 2002, og har hovedkontor i Oslo.
www.eiti.org

International Cyanid Management Code (ICMC)

ICMC er nok et industri initiativ rettet mot gullgruveselskaper, og består av retningslinjer for ansvarlig bruk av
cyanid med sikte på å beskytte helse og redusere faren for miljøskade. Selskaper forplikter seg til å rapportere
på egen bruk av Cyanid, og rapportene må også her verifiseres av en tredje-part. Rapportene er offentlige.
Anglo Gold Ashanti, Goldcorp og Newmont har alle skrevet under på ICMC. Heller ikke her har Tahoe skrevet
under.
www.cyanidecode.org

29

ICMM 2008, Mining and Indigenous Peoples, position statement.

30

http://www.icmm.com/members

31

Se over under avsnitt om Etikkrådet.

32

http://www.regjeringen.no/nb/sub/eiti/aktuelt/norge-godkjent-som-fullt-medlem-av-eiti.html?id=635021

33

http://eiti.org/countries
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3.2 Utvinningsprosess

Gull finnes i berggrunn, ofte i kombinasjon med kobber eller andre metaller. Utvinning skjer både gjennom
industriell storskaladrift, og gjennom mer uformell småskaladrift. Den eldste metoden for utvinning av gull er
gullvasking, som er en metode som fremdeles anvendes ved mindre gruver. Til dels har denne metoden blitt
teknisk forbedret gjennom kombinasjon med amalgamering. Amalgameringsprosesser baserer seg på bruk av
kvikksølv, som opptar gull under dannelse av tungt amalgam. 34 Kvikksølv er et svært giftig stoff35 underlagt
strenge miljøreguleringer, og er stadig mindre brukt i utvinningsindustrien på grunn av de høye kostnadene bruk
av stoffet fører med seg i form av blant annet miljøavgifter.
Den mest vanlige metoden for gullutvinning ved større gruver i dag er industriell utvinning basert på cyanid
(såkalt «blåsyre»). Cyanidutluting er svært effektivt også for mindre mengder gull, og anvendes ved siden av
amalgamering for å ekstrahere de siste rester av gull som foreligger i så fin fordeling at man ikke får tak i det
ved andre metoder. Utvinning av gull skjer stort sett ved at bergmalm hentes opp og knuses til finkornet grus,
hvorpå malmen behandles med cyanid på ulike måter avhengig av kvaliteten på malmen. Cyanidet binder seg
til metall, og gjør dermed at blant annet gull og sølv skiller seg fra resten av bergmalmen. 36 Der hvor gullet er
vanskelig å skille fra den øvrige malmen, fordeles dette i hauger som dynkes gjentatte ganger med cyanid
(heap leaching). Der hvor gullet er lettere å utskille, legges det i tanker eller basseng med cyanidholdig vann
(vat leaching).37 Neste skritt er å videreforedle metallet, noe som gjøres via blant annet aktivert karbon. Deretter
utvinnes gullbarrer ved hjelp av elektrolyse
Sølv utgjør omlag 20 ganger så mye av berggrunnen som gull. I likhet med gull finnes sølv ofte i kombinasjon
med andre metaller som kobber, sink og særlig bly. Mesteparten av sølvet som produseres i dag er et
biprodukt av fremstillingen av disse metallene, men også av blant annet gullutvinning.
Den eldste metoden for sølvutvinning er ekstraksjon, hvor kvikksølv brukes på sølvholdige malmer. Det dannes
da sølvamalgam, hvorfra kvikksølvet etterpå fjernes ved destillasjon. Ellers er utvinning av sølv forskjellig
avhengig av hvilket annet metall sølvet opptrer i kombinasjon med. Når det gjelder bly, så blir smeltet råbly
gjerne behandlet med sink, og sølvet løses opp og flyter opp over det smeltede blyet for så å kunne skilles ut.
Også for sølv er bruk av cyanid en vanlig utvinningsmetode, og foregår omtrent på samme måte som ved
utvinning av gull. Sølvholdig malm behandles med natriumcyanidløsning, og i kontakt med oksygen skiller sølvet
seg fra den øvrige malmen. Etter at sølvet har bundet seg til cyanidet, filtreres dette fra, og smeltes om til
råsølv.38

3.3 Miljøproblemer ved gull- og sølvutvinning

Når det gjelder gruvedrift generelt – inkludert gull- og sølvgruver – er forurensing og miljøgifter fra gruveavfall et
sentralt problem. Dagbrudd er i tillegg svært arealkrevende, og krever ofte rydding av skog og jevning av
fjellområder.
Gruveavfall omfatter både gråberg, avgangsmasser og prosessvann. Alle disse avfallstypene har potensielt store
forekomster kvikksølv, arsen og andre tungmetaller, samt cyanid. Gråberg er grovkornet masse som til dels kan
gjenbrukes som pukk. Noe av gråberget brukes til å fylle igjen gruven etter stenging, men siden massen sveller
34 http://snl.no/gull/utvinning
35 http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/mercury/en/index.html
36 Intervju med Åsgeir Rossebø Almås 12.09.12
37 http://gold.bullionvault.com/How/GoldProperties
38 http://snl.no/sølv
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etter å ha blitt gravd opp er det kun 60 prosent som kan brukes til dette. 39 Det øvrige gråberget deponeres ofte
på land. Hvis avrenning fra deponiet tas forsvarlig hånd om representerer ikke gråberg en stor miljøutfordring. 40
Ved flere av de gruvene vi skal se på i denne rapporten er imidlertid ikke dette tilfellet.
Avgang er en finkornet masse som gjenstår etter at verdifulle deler av malmen er utvunnet. Etikkrådet har pekt
på håndtering av avgangsmasser som den største utfordringen når det gjelder håndtering av gruveavfall. 41
Avgangsmasser plasseres oftest i deponier på land, men deponeres enkelte steder også i elver eller sjøer.
Deponier av disse massene ”….kan forårsake akutte eller kroniske miljøskader på grunn av forurensning av
tungmetaller, prosesskjemikalier eller andre stoffer, både under og etter gruvedriften.”42 Nedbør fører gjerne til
avrenning fra disse deponiene, og da blir giftige stoffer som cyanid, arsen og andre tungmetaller med nedbøren
videre over i lokale vassdrag.
En del gruver lagrer avgangsmassene i dammer (mining ponds) noe som medfører mindre risiko for miljøskade.
Men også denne typen lagring innebærer utfordringer, og dammene kan kollapse på grunn av for eksempel
svakheter i konstruksjonen, store nedbørsmengder eller jordskjelv. Dammene blir ofte stående igjen også etter
at gruven har sluttet sin operative drift, og kan derfor forårsake miljøskade også lenge etter at gruveselskapet
har forlatt området. Det anslås at ulykker med utslipp fra slike lagringsdammer har stått for 75 prosent av alle
større miljøulykker i gruveindustrien siden midten av 1970- tallet. 43
Gull- og sølvutvinning er en enormt vannkrevende industri, og gjennomsnittlig går det med 691 000 liter vann
for å utvinne 1 kilo gull.44 I mange områder legger gruveindustrien beslag på enorme mengder av de allerede
knappe vannressursene lokalbefolkning har tilgang på. Videre akkumuleres store mengder prosessvann brukt i
utvinningen. Selv om noe av vannet kan renses og slippes ut igjen, er vannet vanligvis så forurenset av blant
annet cyanid, arsen og svovel at det vanskelig kan brukes til annet enn gruvedrift. 45
I de gruvene som er undersøkt her, er det avrenning fra gruveavfall og sporadiske utslipp av prosessvann som
gir grunn til bekymring. Nedbør faller både over gruveanleggene og bidrar til avrenning fra avfallet, men det kan
også bidra til at lagringsdeponier oversvømmes og avgangsmasser og prosessvann slippes urenset ut i lokale
avdrag. Dette bidrar til sur avrenning (AMD) og utslipp av en rekke tungmetaller, samt cyanid. Dette fører til
forandringer i ph-verdien i vannet, som i kombinasjon med oppløste metaller kan drepe alt av akvakultur og
gjør vannet uegnet for menneskelig konsum.

39 Swedwatch 2011, Swedish Pensionfunds´ investments in Latin American mines
40 Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) 2010: Bergverk og avgangsdeponering: Status, miljøutfordringer og kunnskapsbehov
41 Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland, Årsmelding 2011, s. 19.
42 Ibid
43 Etikrådet for de svenske AP-fonden 2008: The environmental impact of the mining industry s. 35
44 http://www.eoearth.org/article/Gold_mining_and_sustainability:_A_critical_reflection . Til sammenligning brukte Statoil 171 938 000 liter vann i løpet av hele 2010 ved
sitt omstridte tjæresand-prosjekt i Canada. Se http://www.statoil.com/no/NewsAndMedia/News/2011/Downloads/2010_Oil_sands_report_card_lo.pdf
45 Intervju med Åsgeir Rossebø Almås 12.09.12
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Boks 2: Helseproblemer ved gruvedrift
Cyanid

Cyanid finnes i små mengder i naturen i blant annet alger, planter og enkelte frukter. Større mengder cyanider
som tas opp i kroppen er imidlertid svært giftig, og kan føre til akutt svekkelse av lungefunksjon og potensiell
død. Cyanid tas opp i kroppen både gjennom luftveiene, absorberes gjennom huden eller inntas gjennom
mat/veske. I kontakt med fuktighet eller syre kan de i spesielle tilfeller oppstå blåsyregass (hydrogencyanid)
som er en svært giftig gass som blant annet ble brukt i gasskamrene under annen verdenskrig. Tungtløselig
cyanid i jord er ikke tilsvarende giftig, mens lettløsige salter er mer giftige. 46 Gjentatt inntak av mindre
mengder cyanid er ikke akutt giftig, men kan føre til kronisk cyanidforgiftning som gir seg utslag i blant annet
svekkelse av motoriske ferdigheter, skader på synsnerven og synstap, samt nedsatt skjoldbruskkjertelfunksjon.
47
Verdens helseorganisasjons retningslinjer anbefaler at konsentrasjonen av cyanid i drikkevann begrenses til
0,5 milligram cyanid per liter vann.48
Fisk og annen akvakultur er også svært sensitive for cyanid. Konsentrasjoner på så lite som 5 til 7,2
mikrogram per liter reduserer fiskens evne til å svømme samt hindrer reproduksjon hos en rekke fiskearter. 49
Ved cyanidmetoden går det med 141 kilo cyanid for å fremstille 1 kilo gull,50 og det eksisterer trolig ikke andre
like effektive metoder for gullutvinning i stor skala. 51 Den utbredte bruken av cyanid kombinert med de
skadelige effektene av cyanid både i vassdrag og for mennesker har fått en rekke sosiale bevegelser i
latinamerikanske land til å gå sammen om en kampanje mot cyanid. 52
Arsen

Arsen finnes i organisk og uorganisk form i naturen. Arsen i uorganisk form er svært giftig for mennesker, og
inntas først og fremst gjennom drikkevann. Arsen er av WHO ansett som ett av de kjemikaliene som finnes i
drikkevann med mest alvorlige helsekonsekvenser. 53 Inntak av små doser arsen over lang tid kan føre til
kronisk arsenforgiftning, som kan ta svært lang tid å utvikle avhengig av eksponeringsdose. Arsenforgiftning
kan gi seg utslag i hudsykdommer, skader på nervesystemet, fordøyelsesproblemer, diabetes, svekkelse av
nyrefunksjon, hjerte- og karsykdommer, samt kreft.54 Den anbefalte grenseverdien for arsen i drikkevann er på
0,01 milligram per liter vann.55

Kvikksølv

Kvikksølv finnes naturlig i både luft, vann og jord, men er svært giftig for mennesker. Kvikksølv er, sammen
med arsen, på Verdens Helseorganisasjons liste over de ti kjemikaliene som har mest alvorlige
helsekonsekvenser. Mennesker er først og fremst eksponert for kvikksølv ved inntak av fisk som lever i
46 http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/kvalitetskriterier_barnehager_industristeder.pdf
47 Nærmere bestemt kan dette føre til demyelinisering, ataksi, hypertoni, skader på synsnerven og goiters, svekket skjoldbruskkj ertel og Leber´s optiske atrofi. Se
International Cyanide Management Code for the Gold Industri, environmental and health effects
48 WHO, Guidelines for Drinking-water quality, fourth edition, 2011, p. 342.
49

Nærmere bestemt kan dette føre til demyelinisering, ataksi, hypertoni, skader på synsnerven og goiters, svekket skjoldbruskkj ertel og Leber´s optiske atrofi. Se

International Cyanide Management Code for the Gold Industri, environmental and health effects
50 Gavin M. Mudd (Lead Author);Cutler Cleveland (Topic Editor) "Gold mining and sustainability: A critical reflection". In: Encyclopedia of Earth. Eds. Cutler J. Cleveland
(Washington, D.C.: Environmental Information Coalition, National Council for Science and the Environment). [First published i n the Encyclopedia of Earth September 12,
2008; Last revised Date September 12, 2008; Besøkt 16. oktober 2012
51

Intervju med Åsgeir Rossebø Almås 12.09.12

52

http://www.conflictosmineros.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9793&Itemid=55

53

WHO, Guidelines for Drinking-water quality, fourth edition, 2011, p. 315.

54 WHO - arsenic, http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/arsenic/en/
55 WHO, Guidelines for Drinking-water quality, fourth edition, 2011, p. 315.
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kvikksølvholdig vann. Kvikksølv er spesielt farlig for fosterets og små barns utvikling, men kan også føre til
skader på nerve- fordøyelses- og immunsystemet hos voksne mennesker, samt til skade på lunger, øyne,
hudsykdommer og nyresvikt.56 WHOs grenseverdi for kvikksølv i drikkevann er på 0,006 milligram per liter
vann.57
Bly

Bly er et vanlig grunnstoff i store deler av verden, og ble tidligere mye brukt i blant annet vannrør, maling og
bensin. Bevisstheten om stoffets giftighet har imidlertid redusert bruken betraktelig. Mennesker kan få i seg bly
først og fremst gjennom luft og blyholdigvann eller mat. Blyforgiftning kan føre til store skader på den
neurologiske utviklingen ho barn, men også kan blyforgiftning føre til blant annet nedsatt motorisk funksjon,
nerveskade, syns- og hørselsproblemer og nedsatte reproduktive evner. 58 WHOs retningslinjer for
drikkevannskvalitet anslår en grenseverdi på 0,01 milligram bly per liter vann. 59

Acid Mine Drainage (AMD)

AMD er metallholdig vann som dannes gjennom oksidering av sulfidmineraler. Dette er en naturlig kjemisk
reaksjon som oppstår når disse mineralene kommer i kontakt med vann. AMD kan oppstå naturlig i områder
med sulfidholdig bergrunn, men er også resultat av menneskelig aktivitet, først og fremst fra nedlagte
kullgruver men også fra aktive gruver. AMD bidrar til å øke ph-verdien i vann og berggrunn, men fører også til
at tungmetaller, som for eksempel kvikksølv, lettere løser seg opp og trekker inn i berggrunn eller tas opp i
vassdrag. Både mennesker og akvakultur er sårbare for ph-forandringer og tungmetaller. Påvirkningen på
menneskers helse vil avhenge av type metall. 60

56

WHO, mercury. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/en/

57

WHO, Guidelines for Drinking-water quality, fourth edition, 2011, p. 389.

58

United States Environmental Agency, Human healt and lead.

59

WHO, Guidelines for Drinking-water quality, fourth edition, 2011, p. 383.

60

US Environmental Protection Agency, What is Acid Mine Drainage?
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4. Oljefondets investeringer i gull- og sølvgruvesektoren i Latin-Amerika
Oljefondet er inne i en rekke av verdens største gull- og sølvgruveselskaper. Mange av disse selskapene har
verdensomspennende virksomhet, med operasjoner i blant annet Latin-Amerika. Vi skal i neste del av denne
rapporten se nærmere på noen utvalgte selskaper: Goldcorps operasjoner i ved Marlingruven i Guatemala og
nedlagte San Martín i Honduras, Tahoes operasjoner ved Escobalgruven i Guatemala, Newmonts og Compania
Buenas Venturas operasjoner ved Yanacochagruven i Peru, og Anglo Gold Ashantis planlagte prosjekt La
Colosa i Colombia. Framtiden i våre hender har undersøkt miljø- og menneskerettighetssituasjonen ved disse
gruvene, og er bekymret over situasjonen ved gruvene. Vi vil for hvert selskap komme med anbefalinger rettet
mot NBIM og mot Etikkrådet.

Internasjonal gruvevirksomhet har de senere årene ført til store sosiale protester i en rekke latinamerikanske land. Oljefond et er
investert i flere av de mest kontroversielle gruveselskapene som opererer i regionen. Her en gruvemotstander fra San Rafa el de las
Flores, Guatemala, kledd i en t-skjorte med påskriften ”Jeg forsvarer jorda mi”. Foto James Rodriguez / mimundo.org
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Tabell 2: SPUs investeringer i gruveselskaper som utvinner enten sølv eller gull i Latin-Amerika61
SELSKAPER:

EIER:

BHP Billiton

UK/Australi

SPU INVESTERER (NOK):

SELSKAPET OPERERER I:

16650113459

Brasil, Chile, Colombia, Peru, Trinidad

8373364539

Argentina,

a
Xtrata

UK

Brasil,

Chile,

Colombia,

Dominikanske Republikk, Peru
Grupo Mexio

Mexico

1265395784

Argentina, Ecuador, Chile, Mexico, Peru

Newmont

US

1164476626

Mexico, Peru

Anglo Gold Ashanti

Sør Afrika

Antofagasta

UK

1086605308

Chile, Peru

Goldcorp

Canada

1081465414

Argentina, Dominikanske Republikk,

1106581215

Colombia

Chile, Guatemala, Mexico
Teck Resources

Canada

931096632

Chile, Mexico, Peru

Southern Copper Corporation

US

700820176

Mexico, Peru

Industrias Peñoles

Mexico

468046474

Mexico

Compania Minas

Peru

460783283

Peru

Gold Fields

Sør-Afrika

428875244

Peru

Hochschild

UK

185695016

Argentina, Mexico, Peru

Nyrstar

Belgium

169554510

Chile, Honduras, Mexico, Peru

Minera Frisco

Mexico

76299662

Mexico

Pan American Silver

Canada

75391580

Argentina, Bolivia, Mexico, Peru

Shougang

Kina

72555434

Peru

Coeur D’alene Mines Corp

US

66797255

Bolivia, Mexico

Tahoe Resources

Canada

54259894

Guatemala

Hudbay

Canada

48947090

Chile, Colombia, Peru

B2Gold Corp

Canada

40806393

Colombia,

Buenaventura

Costa

Rica,

Nicaragua,

Uruguay
Mitsui Mining and Smelting

Japan

38114953

Chile , Peru

Capstone

Canada

29346728

Chile, Mexico

Endeavour Silver Corp

Canada

21390113

Chile, Mexico

Minmetals Development

Kina

7391762

Bolivia, Brasil, Peru

TOTALT

34 604 174 544

Tallene er basert på NBIMs aksjebeholdning per 31.12.12, tilgjengelig på http://www.nbim.no/en/Investments/holdings-/. Listen er ikke utfyllende, da en rekke
Latinamerikanske land ikke har offentlig tilgjengelig informasjon om hvilke selskaper som opererer på deres territorium. Kun rene gruveselskaper som driver med sølv - og
gullgruvedrift er med, og ikke selskaper i SPUs portefølje som investerer i gruveselskap. Dette utelukker selskap som Glencor e og Anglo American som ikke driver med sølvog gull i Latin-Amerika, selv om disse topper listen over SPUs største investeringer i gruveselskap. Selskap som er utelukket av SPU, er hell er ikke tatt med.
61
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5. Goldcorp
Goldcorp er et canadisk selskap som har drevet med gruvedrift i Latin-Amerika i 15 år. Selskapet sier selv at
de er det «...fastest-growing, lowest-cost senior gold producer, with operations and development projects in
politically stable jurisdictions throughout the Americas.» Goldcorp har om lag 14.000 ansatte. I tillegg til i USA
driver Goldcorp utvinningsvirksomhet ved Alumbreragruven i Argentina, ved Peñasquito, Los Filos og El Sauzal
i Mexico. De har nettopp startet utvinning ved Pueblo Viejo-gruven i den Dominikanske republikk i samarbeid
med Barrick Gold. I tillegg planlegger selskapet oppstart av El Morro gruven i Chile i 2012, og driver lete- og
utviklingsvirksomhet i Cerro Negro i Argentina, samt Cerro Blanco i Guatemala. 62 Alle disse er gullgruver.
Selskapet drev fram til 2007 San Martín gruven i Honduras, men denne gruven er nå stengt. 63 Her i Norge er
den mest kjente av Goldcorps eiendommer trolig Marlingruven i Guatamala, som lenge har vært gjenstand for
kritikk fra det norske sivilsamfunnet.
Goldcorp produserte drøye 71.000 kilo gull i 2011, noe som ga et overskudd på 1881 millioner dollar. 64
Oljefondet har investert i Goldcorp siden 2002, og hadde per 31.12.2012 aksjer for en drøy milliard kroner i
selskapet.6 5
Vi skal nå se på konsekvensene av Goldcorps gruvevirksomhet i Guatemala ved Marlin-gruven og i Honduras
ved den nylig nedlagte San Martín-gruven.

5.1 Marlin

The Marlin mine operates in compliance with the environmental standards and regulations of Guatemala, and
with World Bank guidelines for the mining industry. Marlin adheres to internal Goldcorp standards to ensure that
the highest level of environmental stewardship is achieved. 66
Marlin er Guatemalas største gullgruve, og den eneste som per i dag driver utvinningsvirksomhet. Gruven ligger i
fylket San Marcos vest i Guatemala, og strekker seg over to kommuner - San Miguel Ixtahuacán og Sipacapa.
Omlag 87 prosent av gruva ligger i San Miguel, og 13 prosent i Sipacapa. Marlingruven har lenge bestått av to
store dagbrudd samt en underjordisk tunnell-gruve. Dagbruddet ble imidlertid avsluttet i starten av 2012,67 mens
tunnell-driften er ventet å fortsette fram til 2018. Hovedproduktet er gull, men det utvinnes også noe sølv.
Gruveanlegget består også av et prossesseringsanlegg for malm basert på blant annet cyanid vat-leaching, og
lagringsanlegg for avgangsmasser og gråberg.

68

62

http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/default.aspx

63

http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/Central-and-South-America/Operations/San-Martin/Overview-Operating-

Highlights/default.aspx
64
65

66

http://www.goldcorp.com/English/Investor-Resources/Financial-Highlights/default.aspx
http://www.nbim.no/Global/Documents/Holdings/EQ_holdings_SPU_Sorted_12%20oppdatert.pdf
http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/Central-and-South-America/Operations/Marlin/Health-Safety-and-Environment/default.aspx

67 http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/Central-and-South-America/Operations/Marlin/Overview-and-OperatingHighlights/default.aspx
68 http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/Central-and-South-America/Operations/Marlin/Mining-and-Processing/default.aspx og
http://goldcorpguatemala.com/institucional/operacion/operacionconstruccion/
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I 2011 produserte Marlingruven nesten 11.000 kilo gull, som bidro med om lag 600 millioner dollar i inntekter til
Goldcorp.69

Goldcorps virksomhet ved Marlingruven legger beslag på store landområder i San Miguel Ixtahuacán og Sipacapa. Mayabefolkningen i området
anklager Goldcorp for å trosse lokale folkeavstemninger mot gruvedrift, og anklager selskapet for medvirkning til brudd på ur folks rett til
konsultasjon under internasjonal lov. Foto: James Rodriguez / mimundo.org

69

http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/Central-and-South-America/Operations/Marlin/Overview-and-Operating-

Highlights/default.aspx
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Boks 3: Mektig gruvesektor

Gruvesektoren har lenge vært gjenstand for massiv kritikk i Guatemala. Det antas imidlertid at det finnes store
uoppdagede reserver av gull, nikkel, tinn og andre metaller,70 og en rekke selskaper ønsker lisenser for å
starte lete- og utvinningsvirksomhet i landet. For å imøtegå de sosiale protestene la den Guatemalanske
regjeringen i 2008 ned et moratorium som satte en midlertidig stopp for godkjenningen av nye lisenser. I
denne perioden samlet det seg opp 699 søknader om utvinningslisenser. Moratoriet møtte mye motstand fra
gruvesektoren, som karakteriserte det som «ulovlig» og drev med massiv lobbyvirksomhet for å få en slutt på
moratoriet.71
Guatemalas minerallov, dekret 48-97,72 ble underskrevet i 1997, rett etter at fredsavtalen mellom regjeringen
og geriljaen URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca) kom på plass. Loven regnes for å være
svært fordelaktig for gruveindustrien. Det guatemalanske lovverket pålegger gruveselskaper kun å betale 1
prosent i royalty når de har begynt å utvinne. 73 Under letevirksomhet betales ingen avgifter til staten utover en
liten arealavgift. Når utvinning starter, skattlegges gruveselskaper med fem prosent av brutto inntekter, eller 31
% av fortjeneste. Selv om det i loven slås fast at ressurser over og under bakken er statens eiendom, så er
det ingen lovpålagt regulering om statlig eierskap i gruveindustrien.
Til sammenligning betaler gruveselskaper som opererer i Norge royalty på ti prosent, og selskapsskatt på 28
prosent74.
Sosiale organisasjoner har lenge jobbet for å få til en økning i beskatning og avgifter for gruveselskapene. De
har i den senere tiden fått en viss støtte fra den sittende Guatemalanske presidenten. Våren 2012 presenterte
guatemalanske styresmakter to ulike lovforslag som både foreslo å øke royalty for gruveselskaper fra én til ti
prosent, samt å gi staten lovpålagt mulighet til å erverve opp til 40 prosent av gruveselskaper som opererer i
landet.75
Forslaget ble imidlertid svært negativt mottatt av internasjonale gruveselskap. Etter massiv motstand og
lobbyvirksomhet fra gruvesektoren har president Otto Perez Molina nå gått med på en avtale hvor
gruveselskapene betaler en frivillig royalty på fire prosent for edle metaller, og tre prosent for grunnmetaller.
Ingen lovendring om statlig eierskap ser ut til å være i sikte. 76

70 http://www.investinguatemala.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=47
71 Intervju med Yuri Melini, CALAS. 01.08.2012
72 Decreto Numero 48-97, Congreso de la Republica De Guatemala, http://www.mem.gob.gt/wp-content/uploads/2012/05/1._Ley_de_Mineria_y_su_Reglamento.pdf
73 Ibid, artikkel 63.
74 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-11-2010--2011/4/3/2.html?id=637045
75 BN Americas 31.12.2012, intervju med Gabriela Platero.
76 Intervju med Yuri Melini, CALAS, 01.08.2012

25

Norske investeringer i gull og sølv

5.1.1 Kontroversiell historikk

Gullreservene i Marlin-området ble oppdaget i 1998 av de guatemalanske selskapet Montana Exploradora de
Guatemala S.A. Selskapet ble kjøpt opp av Fransisco Gold Corporation i 2000, og ble så slått sammen med
canadiske Glamis Gold i 2002. Glamis startet utvinningsvirksomhet ved Marlingruven i 2005. I 2006 ble
Glamis Gold kjøpt opp av canadiske Goldcorp. Marlingruven drives fremdeles av Montana Exploradora, som i
dag er et heleid datterselskap av Goldcorp.
Marlingruven har vært omdiskutert siden oppstarten i 2005. Lokalbefolkningen i San Miguel og Sipacapa
anklager selskapet for forurensing av vannkilder som har forårsaket store helseproblemer, samt trusler og vold i
forbindelse med utvidelse/utbygging av gruven. I tillegg hevder de at de heller ikke har blitt konsultert før
utbygging og oppstart av gruven, noe både Guatemalansk og internasjonal lov krever. Lokalbefolkningen er
også bekymret for at gruva vil etterlate store miljøutfordringer også etter stengning, og at selskapet ikke
kommer til å rydde opp etter seg.
I 2008 ytret en gruppe investorer, blant dem Etikkrådet for de svenske pensjonsfondene (første og fjerde),
bekymring over menneskerettighetssituasjonen ved Marlingruven. Investorene ba Goldcorp om å gjennomføre en
uavhengig menneskerettighetsanalyse.77 Goldcorp valgte å etterkomme forespørselen. Analysen ble utarbeidet
av det kanadiske konsulentfirmaet On Common Grounds (OCG), som konkluderte med at det var begått flere
brudd på menneskerettighetene ved gruva, herunder brudd på urfolks rett til konsultasjon i henhold til ILOkonvensjon 169, samt bruk av vold og trusler mot gruvemotstandere. 78 På bakgrunn av tilsvarende funn
anbefalte både den Inter-amerikanske menneskerettighetskommisjonen (IACHR) og ILOs ekspertkomité i 2010
at gruva burde stenges.79 Samme år rapporterte også FNs spesialrapportør på urfolks rettigheter, James Anaya,
om brudd på urfolksrettigheter i Guatemala i forbindelse med blant annet Goldcorps virksomhet. 80 Den
Guatemalanske regjering ba i 2011 IACHR om å oppheve anbefalingen om stenging av Marlingruven, noe som
ble etterfulgt senere samme år.81 Det kan stilles spørsmålstegn ved om dette er et resultat av den generelle
kritikken som har kommet mot IACHR for å legge seg for mye opp i nasjonale anliggender, snarere enn en
”godkjenning” av gruvedriften ved Marlinanlegget.
Her hjemme gjorde Kirkens Nødhjelp i 2009 NBIM og etikkrådet oppmerksomme på de store miljøskader i
lokalsamfunnene rundt gruven 82, og krevde at Goldcorp ble satt på etikkrådets observasjonsliste. Siden den
gang har forholdene ved Marlingruva vært oppe flere ganger både i norske media og hos norske NGOer. 83
Til tross for disse bekymringsmeldingene har NBIM stemt imot aksjonærforslag som har tatt sikte på å bedre
Goldcorps menneskerettighetspraksis ved Marlingruven. Aksjonærforslag vedrørende ble levert til selskapets
generalforsamling både i 2010 og 2011. I 2010 ble det levert inn aksjonærforslag om at Goldcorp skulle få på
plass en policy for ”free, prior and informed consent” ved operasjoner som påvirker urfolkssamfunn, og at
77 http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Joint_Release_on_Goldcorp_080423_0.pdf
78 http://www.hria-guatemala.com/en/docs/Human%20Rights/OCG_HRA_Marlin_Mine_May_17.pdf
79

http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/Central-and-South-America/Operations/Marlin/Interamerican-Commission-on-Human-

Rights/default.aspx
80 Anaya, James. “Report on natural resource extraction and the Marlin Mine in Guatemala.” http://unsr.jamesanaya.o rg/notes/report-on-natural-resource-extraction-andthe-marlin-mine-in-guatemala
81

http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/Central-and-South-America/Operations/Marlin/Interamerican-Commission-on-Human-

Rights/default.aspx
82 http://www.kirkensnodhjelp.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Krever-innsyn-i-omstridt-gruvedrift/
83 Se blant annet http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3293208.ece, http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3799157.ece, og
http://www.kirkensnodhjelp.no/Aktuelt/Nyheter/aktivist-biskop-pa-besok/
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denne skulle ha retroaktiv virkning. I 2011 foreslo aksjonærer blant annet at gruven skulle stenges på grunn av
bekymring rundt menneskerettighetssituasjonen.84 Resolusjonen ble ikke tatt til følge. NBIM var altså blant
aksjonærene som stemte imot begge disse resolusjonen. 85
I 2012 leverte en ny gruppe aksjonærer en resolusjon som krevde at selskapet må sette til side tilstrekkelig
midler for en forsvarlig stenging av gruven. De hevder at de kostnadene for opprydning av Marlingruven vil
beløpe seg til 49 millioner dollar, mens Goldcorp kun har satt av 17 millioner dollar til dette. 86 Også dette
forslaget ble nedstemt. Da NBIMs stemmeavgivning publiseres i sammenheng med årsrapporten er det for tidlig
å si noe om hvordan de har stemt i dette tilfellet.

Gruvemotstandere fra San Miguel Ixtuahuacán protesterer mot Goldcorp i Guatemala City. Foto: James Rodriguez / mimundo.org

5.1.2 Miljø og vannforbruk

Både forurensing og uttørking av lokale vassdrag er en stor bekymring blant lokalbefolkningen rundt
Marlingruven. Det har lenge kommet bekymringsmeldinger fra lokalbefolkningen om at vannreserver tørker ut, 87
noe som bekreftes også av nasjonale miljøorganisasjoner. 88

84

Se ”Notice of Annual Meeting and Management Information Circular” 2010 og 2011, tilgjengelig på http://www.goldcorp.com/Engli sh/Investor-Resources/Reports-and-

Filings/default.aspx
85

Se NBIM Disclosure of Voting records 2010 og 2011, tilgjengelig på http://www.nbim.no/en/Investments/ownership -strategies/principles/voting-guidelines/voting-

records/
86

Se Management Information Circular 2012, fotnote 106

87

http://www.mimundo-fotorreportajes.org/2007/07/mina-de-oro-agrava-situacin-social.html

88

Intervju med Yuri Melini CALAS. 01.08.2012
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Marlingruven bruker vann tilsatt cyanid for å skille metallholdig malm fra øvrig bergmalm. Dette prosessvannet
inneholder store forekomster av både cyanid, svovel og arsen, og blir lagret i store tanker inne på
gruveselskapets område. Avhengig av geologiske forhold kan hvert av disse stoffene medføre store miljø- og
helseskader.89
Guatemala operer ikke selv med kvalitetsstandarder eller grenseverdier for forurensing av drikkevann, og den
guatemalanske statens oppfølging av klager på vannkvalitet har vært svært mangelfull. I 2010 finansierte Oxfam
Amerika en studie av vannkvaliteten rundt Marlingruven gjennomført av E-Tech International. E-Tech fant at
den opprinnelige miljøanalysen for Marlingruven inneholder svært lite informasjon om baseline verdier i miljøet
rundt gruven, og at hverken vannkvalitet, kvantitet eller grunnivå var forsvarlig kartlagt, ei heller akvakulturen i
elvene rundt gruven.90
På oppdrag for Kirkens Nødhjelp undersøkte Åsgeir Rossebø Almås ved UMB i 2010-2011 innholdet av arsenikk
og andre tungmetaller i vann og sedimenter ved Marlingruven. Dette kom etter flere bekymringsmeldinger fra
Kirkens Nødhjelps guatemalanske samarbeidsorganisasjon COPAE som har overvåket vannkvaliteten i området i
fem år og som hadde funnet svært høye ph-verdier og forekomster av blant annet arsen, nitrat og kobber i
elvene nedenfor Marlin-gruven.91 Almås sine studier viste relativt store forekomstene av arsen, som på grunn
av de høye ph-verdiene i vannet ikke synker til bunns men blir værende i vannoverflaten. Almås fant også høyt
innhold av arsen i sedimenter i elvene, noe som tyder på at det er episoder med store utslipp av arsen.
Imidlertid var alle verdiene innenfor WHOs tillatte verdier. 92 Almås peker imidlertid på at vannet i elvene rundt
Marlingruven ikke er stillestående, og at det dermed er vanskelig å få til nøyaktige målinger. Forekomsten av
arsen er trolig høyere nærmere gruva, men her er det umulig å få målt vannkvaliteten da området er sperret av
av gruveselskapet.93
Senere målinger utført av COPAE viser at innholdet av arsen men også nitrat i vassdragene rundt gruva har økt
betraktelig.94 I tillegg har de funnet høye konsentrasjoner av magnesium, kobber og aluminium. COPAE
konkluderer med at vannet ikke lenger er egnet for menneskelig konsum. Forekomster av arsen over
drikkevannsstandarder er bekreftet av flere uavhengige forskere. 95 Urinprøver har også vist forhøyede
konsentrasjoner av arsen blant lokalbefolkningen. Arsennivået settes i sammenheng med visse typer hudkreft,
som blant lokalbefolkning i San Miguel og Sipacapa ligger på tredjeplass over mest vanlige sykdommer, mens
det i resten av Guatemala ligger på tiendeplass ifølge det Guatemalanske Helse og Velferdsdepartementet. 96
Dette bekreftes også av én av de lokale helsepromotører 9 7 i San Miguel Ixtahuacan som Framtiden i våre
hender møtte i Guatemala. Miguel Angel Bamaca, helsepromotør i San Jose Ixcaniche , kan fortelle om
hudsykdommer og luftveisproblemer som var ukjente for lokalsamfunnet før Goldcorp slo seg ned. Han sier at
de var bekymret for dette allerede før gruva startet, men at når de konfronterte gruveselskapet med disse

89 Intervju Åsgeir Rossebø 12.09.2012
90 E-Tech International, 2010. Evaluation of Predicted and Actual Water Quality Conditions at the Marlin Mine, Guatemala , s. 5
91 COPAE 2010, III Informe Anual del Monitoreo de la calidad del Agua.
https://docs.google.com/file/d/0B2wfu0ue6dC9MmFmMTVkOTItNzZiOS00NWIyLTk3ZDgtNjFlZDUxMWZjNGUw/edit?pli=1&hl=en
92 Almås og González, 2011, Investigation of Arsenic and other trace element concentration in sediments and water samples collected form rivers near the Goldcorp Inc.
Marlin Mine project in North West Guatemala.
93 Intervju Åsgeir Rossebø Almås 12.09.2012
94 COPAE 2011, VI Informe Anuel del Monitoreo de la calidad del Agua
https://docs.google.com/file/d/0B2wfu0ue6dC9MmFmMTVkOTItNzZiOS00NWIyLTk3ZDgtNjFlZDUxMWZjNGUw/edit?pli=1&hl=en
95 Se blant annet Van de Wauw, Johan, Roel Evens, Lieven Machiels, 2010. Are groundwater overextraction and reduced infiltration contributing to arsenic related health
problems near the Marlin mine (Guatemala)? University of Ghent. catapa.be/files/marlin.pdf.
96 Goodland, Robert 2012. Guatemala’s Marlin Gold Mine: Suggestions to rectify its most serious errors, s. 13
97

Helsepromotør er en helsearbeider som utnevnes av urfolkssamfunn i henhold til tradisjonell organisering av samfunnet. Offentlige helsetjenester er svørt lit e utbygd i

urfolksområder i Guatemala, og de lokale helsepromotørene arbeider i stor grad frivillig med støtte og opplæring fra bla nt annet nasjonale og internasjonale frivillige
organisasjoner.
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bekymringene så fikk de beskjed om at det ikke var noen grunn til bekymring, og at selskapet ikke kom til å
bruke andre miljøgifter enn de som allerede var vanlige i landsbyen. 98
I tillegg til arsen er lokalbefolkningen svært bekymret for bruken av cyanid ved Marlingruven. Almås sine
undersøkelser viste ikke spesielt store forekomster av cyanid, da de geologiske forholdene rundt gruva gjør at
cyanidet har relativt kortvarig effekt.99
Goldcorp anerkjenner generelt ikke disse målingene, og avviser alle klager om cyanidutslipp. De viser til at de
renser alt vann som brukes i forbindelse med gullutvinningen. 100 Imidlertid har Goldcorp ikke noe kontroll på
utslipp av prosessvann når lagringstankene går over sine bredder og prosessvann kommer ut gjennom
overløpskanaler – noe som skjer stadig vekk ved store nedbørsmengder. Dette fører til små, men kontinuerlige,
cyanidutslipp i de lokale elvene. Direktøren for Montana Exploradora bekreftet overfor Almås at selskapet har
tillatelse til å slippe ut dette overskuddsvannet, og behøver ikke å varsle hverken lokale eller nasjonale
myndigheter.101 Risikoen for slike lekkasjer ble bekreftet av blant annet E-Tech sin studie i 2010.102
En annen grunn til bekymring er at lagringsdammene ved Marlingruven er konstruert uten noen form for
membran under. Begrunnelsen fra Goldcorps side er at området gruven ligger i er så kupert, og at slik foring vil
være vanskelig å gjennomføre. Dette øker risikoen for lekkasje fra lagret vann og avgangsmasser ned i
berggrunnen ytterligere.103 Goldcorps mangelfulle planer og budsjetter for stenging av gruven tyder på at disse
dammene kan innebære stor miljørisiko også etter at gruven stenges. 104 Dette forsterkes av at San Marcos er
et ustabilt geologisk område utsatt for jordskjelv, noe vi så i november 2012. Jordskjelv øker risikoen for
ukontrollerte lekkasjer ytterligere. Guatemalanske miljøorganisasjoner gikk ut med bekymringsmelding
vedrørende faren for lekkasje av prosessvann og avgangsmasser fra Marlingruven i etterkant av jordskjelvet. 105
Stort sett blir samtlige rapporter på miljøskader og helseproblemer som følge av driften fra Marlingruven parert
med en rapport fra Goldcorp som sier at vannkvaliteten er forsvarlig, og at helseproblemene er de samme som
i resten av Guatemala.106 Goldcorp sier også at de gjør det de kan for å bidra til lokal utvikling, og at de er en
av de største bidragsyterne til den Guatemalanske staten gjennom avgifter og skatter. 107 Framtiden i våre
hender har forsøkt å komme i kontakt med Goldcorp, men selskapet har ikke svart på våre henvendelser.
5.1.3 Menneskerettigheter
Området rundt Marlingruven er hjem for urfolksgruppene Mam og Sipakape, begge del av Guatemalas store
Maya-befolkning. Disse arrangerte folkeavstemning i 2005 for å avgjøre om lokalsamfunnene ville at
gruveselskapet skulle få adgang til deres områder. Resultatet av avstemningen var et overveldende «nei», men
dette ble ikke tatt til følge hverken av Goldcorp eller den guatemalanske regjeringen. Brudd på disse

98 Intervju med Miguel Angel Bamaca 01.08.2012
99 Intervju Åsgeir Rossebø Almås 12.09.2012
100 Dispelling the myths of Marlin.
101 Intervju Åsgeir Rossebø Almås 12.09.2012
102 E-Tech 2010
103 Robert Goodland 2012
104 Ibid
105

http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-guatemala/11241-calas-advierte-riesgos-ambientales-del-dique-de-colas-de-la-mina-marlin-post-terremoto-en-san-

marcos
106 Se blant annet «Dispelling the Myths of Marlin» - Goldcorps svar på tiltale på 11 punkter, deriblant forurensing av lokale elver. http://www.goldcorp.com/Investor Resources/News/News-Details/2012/Myths-of-Marlin-Mine/default.aspx
107

Se http://goldcorpguatemala.com/comunicacion/noticias/ for eksempler på hvilke programmer Goldcorp finansierer i lokalsamfunnene, samt om betaling av skatter både

lokalt og nasjonalt.
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urfolksgruppenes rett til konsultasjon i henhold til ILO 169 i forbindelse med etablering av Marlingruven er blitt
grundig dokumentert tidligere.108
FNs høykommissær for menneskerettigheter, Navi Pillay, besøkte Guatemala i mars 2012. Pillay uttrykte
bekymring overfor den mangelfulle beskyttelsen av urfolks rett til konsultasjon i forbindelse med utbygging av
store industrielle prosjekter som blant annet gruvedrift. 109
Utover miljø- og helseskader har det største problemet for lokalbefolkningen etter gruvens oppstart imidlertid
vært trusler og vold mot motstandere av gruven. De fleste landsbyene i området er delt i to leire, hvor noen
arbeider ved gruven, mens andre har organisert seg mot gruvedriften.
En av dem som har følt dette på kroppen er Diadora Hernandez, som bor noen hundre meter fra gruven i
landsbyen San José Nueva Esperanza. Hun forteller til Framtiden i våre hender at representanter for
gruveselskapet lenge har forsøkt å få henne til å selge landet sitt for å kunne utvide letevirksomheten. De fleste
av Hernandez´ naboer har solgt sine eiendommer til gruveselskapet, men selv nekter hun å selge. Hernandez
står fast ved denne beslutningen, selv om det nesten har kostet henne livet. En kveld i 2010 kom to menn og
banket på døren hennes, og lurte på om de kunne få kjøpe en kopp kaffe. Da hun skulle gi dem kaffen, trakk
en av mennene fram en pistol og skjøt henne i hodet. Hernandez mistet synet og hørselen på høyre side, men
overlevde utrolig nok angrepet. Etter tre måneder på sykehuset var hun tilbake i landsbyen sin, om mulig enda
mer bestemt på ikke å selge landet sitt.110 Diadoras historie førte til Urgent Action fra Amnesty. 111

108

Se blant annet van den Sandt, Joris. 2009. Mining conflicts and indigenous peoples in Guatemala. Utgitt av Cordaid.

109 UN OCHR A critical period in Guatemala's history, Navi Pillay. http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11967&LangID=E
110 Intervju med Diodora Hernandez 01.08.2012
111

http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR34/008/2010/es/957fdd4a-e9c5-429d-8682-07d10bf5da42/amr340082010en.html
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Diadora Hernandez nekter å selge jorda si til Goldcorp. I 2010 ble hun skutt av to menn som hun antar har tilknytning til gru vegiganten.
Foto James Rodriguez / mimundo.org

Også Miguel Angel Bamaca har opplevd trusler og vold, som han tilskriver gruveselskapet. I tillegg til å være
helsearbeider er han medlem av den lokale borgerkomiteen i San Miguel, som organiserer gruvemotstanden i
en rekke av landsbyene rundt Marlingruven. Bamaca er en av dem som har uttalt seg mye offentlig om de
negative konsekvensene av gruvedriften, og har på grunn av dette både blitt banket opp, 112 skutt etter og truet
på livet ved ytterligere fire anledninger av lokalt ansatte ved gruveselskapet.113 Bamaca forteller at han sammen
med en rekke andre gruvemotstandere ble anholdt av personer med sterk tilknytning til gruveselskapet i
forbindelse med en veiblokade februar 2011. Gruvemotstanderne ble holdt som gisler, og flere ble slått og truet.
Dette førte til nok en Urgent Action fra Amnesty. 114 Goldcorp benekter imidlertid at det hele forløp på denne
måten, og sier også at blokaden var organisert av personer uten tilknytning til lokalsamfunnene rundt gruven. 115
Flere av gruvemotstanderne har som følge av protestene blitt anklaget av det guatemalanske rettsvesenet for
kriminell aktivitet, herunder oppvigleri, tilranelse av offentlig makt og skade på andres eiendom. Dette oppleves
som svært belastende for dem det gjelder, og forverres ytterligere av det lokalbefolkning oppfatter som
partiskhet med gruveselskapet fra guatemalansk politi og rettsvesen. 116
5.1.4 Konklusjon og anbefalinger

Goldcorp har tatt noen grep for å bedre menneskerettighetssituasjonen rundt Marlingruven, 117 men det er
fremdeles store utfordringer knyttet til stenging og fremtidig miljøskade dersom selskapet ikke rydder opp etter
seg.
Mange alvorlige menneskerettighetsbrudd har skjedd som følge av Goldcorps inntog i Guatemala i den perioden
Oljefondet har eid aksjer i selskapet. Selv om dette er vanskelig å forutse er det grunn til å sette spørsmålstegn
både ved NBIMs eierskapsutøvelse og Etikkrådets arbeid.
Goldcorps framferd i Guatemala tydeliggjør på mange måter effekten av aksjonærpress: Aksjonærpress fra en
rekke større investeringsfond, inkludert de svenske AP fondene fikk Goldcorp til å utrede
menneskerettighetssituasjonen ved gruven. Vi vet ikke om NBIM har drevet aktiv eierskapsutøvelse overfor
Goldcorp, og om det i så fall kan ha ført til resultater i etisk retning. Det vi vet er at NBIM stemte imot
aksjonærforslag som tok sikte på å forbedre miljø- og menneskerettighetssituasjonen ved Marlingruve. Denne
beslutningen ble foretatt etter at Etikkrådet var gjort oppmerksom på Goldcorps problematiske operasjoner ved
gruven, og det hadde vært mye fokus på de kritikkverdige forholdene både in norske og internasjonale medier.
Da grunnlaget for stemmeavgivning ikke offentliggjøres (se 9.1.3) er det umulig å vite om etiske hensyn i det
hele tatt inngikk i NBIMs vurdering i dette tilfellet, eller om vurderingen kun var basert på rene finansielle
hensyn. Framtiden i våre hender mener at NBIM må offentliggjøre begrunnelsen for stemmegiving over
aksjonærforslag som dreier seg om menneskerettigheter og miljø.
Etikkrådet har ved flere anledninger bekreftet at Goldcorp er et av de selskapene som det følges ekstra nøye
med på.118 Til tross for dette har det ikke vært offentliggjort noen reaksjoner overfor selskapet fra Etikkrådet.
112 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR34/002/2011/en/eccac7e3-109d-4ca0-8241-138ad3fd6ddc/amr340022011en.pdf
113 Intervju Miguel Angel Bamaca 01.08.2012
114

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AMR34/002/2011/fr/e99a7253-74fb-48fd-9448-a82c1bcb9805/amr340022011en.html

115

http://www.goldcorp.com/files/doc_issues/Update_on_Blockade_at_San_Miguel_Ixtahuacan_03_01_11b.pdf

116 Intervju Miguel Angel Bamaca 01.08.2012
117

Blant annet er selskapet nå tatt inn igjen på Dow Jones´ bærekraftindex etter å ha blitt kastet ut i 2010 mye gr unnet forholdene rundt Marlin gruven. Se

http://www.mining.com/goldcorp-removed-from-dow-jones-sustainability-index/ og http://www.sustainability-index.com/images/review-presentation-2012_tcm1071343085.pdf
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Den lokale folkeavstemningen ble avholdt i 2005, og det burde vært mulig ut fra Goldcorps uttalelser og
reaksjoner å se at de ikke kom til å ta denne til følge, noe som innebærer brudd på urfolks rett til konsultasjon
og samtykke under ILO 169. Spørsmålet her er om det at Goldcorp har unnlatt å ta denne folkeavstemningen til
følge innebærer pågående og framtidig brudd på urfolkene rundt gruven sin rett til konsultasjon og samtykke.
Dette er et alvorlig menneskerettighetsbrudd som bør vurderes opp mot de etiske retningslinjene.
Etikkrådet bør også vurdere om det er grunn til å utelukke selskapet på grunnlag av risiko for miljøskade og for
å bidra til systematisk brudd på retten til helse. 119 Det er mye som kan tyde på at de midlene som er satt av til
stenging av gruven og de begrensede tiltakene som selskapet har satt i gang ikke er nok til å hindre fremtidige
helse- og miljøskade i området rundt Marlin-gruven.
Videre er det grunn til å tro at trusler og vold mot gruvemotstandere vil fortsette så lenge Goldcorp har
interesse av å utvide gruveanlegget. Etikkrådet bør vurdere i hvilken grad Goldcorp gjennom sine lokalt ansatte
medvirker til truslene og volden.

Goldcorp reklamerer flittig langs guatemalanske veier. Dette skiltet skryter av at selskapet har bidratt med planting av mer enn 300
000 trær, og har påskriften: ”Fordi jeg tror på å bevare miljøet, så tror jeg på gruven”. Foto: James Rodriguez / mimundo.org

118

Se blant annet http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Holder-oye-med-selskapet-5586307.html

119

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og Kulturelle rettigheter (ØSK), artikkel 12.
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5.2 San Martín

Today, chickens, pigs and cattle are farmed on the 1,500 hectare former mine site, providing functioning
ecosystems, sustainable jobs and skills training to the people of the Valle de Siria. The former camp facilities
have been remodeled to become a hotel for ecotourism, complete with a pool, sports field, nature trails and a
training center for the community: a sustainable business that has created local jobs and new investment in the
area.120
Gullgruven San Martin gruven i Valle de Siria, Honduras, ble åpnet av Goldcorps datterselskap Entremares
(tidligere eid av Glamis Gold) i 1999, og var operativ fram til 2007. Gruven ble offisielt stengt i 2010, området
gitt til en lokal stiftelse og er nå gjort om til en øko-park.121 Ifølge den Nasjonale Honduranske
Gruveassosiasjonen, og ikke minst Goldcorp selv, var stengningen av San Martin gruven en suksess. 122 Ifølge
lokalbefolkningen i Valle de Siria er bildet et helt annet.
5.2.1 Miljø og helseskader

Valle de Siria er et jordbruksområde, og landsbyene rundt gruven, spesielt El Porvenir og Palo Ralo, begynte
tidlig å klage på at gruvedriften førte til forurensing og uttørking av lokale vassdrag. 123 Flere begynte også å
klage over helseproblemer, herunder hudsykdommer, syns- og hørselsproblemer og muskelsvikt.124 Allerede i
2006 viste undersøkelse av helsetilstanden til lokalbefolkningen rundt gruven svært høye verdier av bly og
arsen i blodet til lokalbefolkningen, særlig i Palo Ralo.125 Undersøkelsene viste også at barnedødelighet forekom
12 ganger oftere i dette området enn i resten av Honduras. Imidlertid ble denne undersøkelsen aldri fulgt opp
verken av Goldcorp eller av den honduranske regjering, da regjeringen kun godkjenner studier som er utført av
staten selv.126
Carlos Amador, lærer og leder av miljøkomitéen i Valle de Siria (Comité Ambientalista de Valle de Siria),
forteller til Framtiden i våre hender at lokalbefolkningen har kjempet lenge for å få den honduranske stat til å
utføre en ny undersøkelse. Dette har endelig skjedd nå i 2012, og undersøkelsen skal publiseres våren 2013.
Carlos forteller at han har sett resultatene av undersøkelsen, og at funnene av bly og arsen er like høye som
de var mens gruven var operativ. Han forteller også at flere av de personene som var med i undersøkelsen i
2006 nå er døde eller alvorlig syke som følge av forgiftningsskader de mener skyldes forurensing fra gruven.
En av de tidligere arbeiderne ved gruven har nå gått rettens vei for å kreve erstatning fra den honduranske
staten for ikke å ha grepet inn mot Goldcorp tidligere. 127

120

http://www.goldcorp.com/English/Unrivalled-Assets/Mines-and-Projects/Central-and-South-America/Operations/San-Martin/Overview-Operating-

Highlights/default.aspx
121

Ibid
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http://anamimh.hn/articulos--actuales/58-cierre-tecnico-de-la-mina-san-martin-un-ejemplo-exitoso-en-honduras.html
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Notater: Meeting between Goldcorp, Development and Peace, CEHPRODEC (Honduras), CAFOD and the University of Newcastle (UK) on San Mart in mine closure,

Honduras, 5 May, 2011
124

Intervju med Carlos Amador, Comité Ambientalista de Valle de Siria, 06.11.12

125

Estudio Técnico: Contaminación del agua en el area de explotación minera del pryecto San Martin, en el Valle de Siria y reper cusiones sobre la salud humana. Lic.

Flaviano Bianchini. 2006, s.6.
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Intervju med Carlos Amador 06.11.12
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Ibid

33

Norske investeringer i gull og sølv

Goldcorp har hele tiden hevdet at gruvedriften ved San Martin ikke forårsaker alvorlig forurensing, og at det
blant annet ikke var et problem med AMD ved gruven, slik lokalbefolkningen hevdet. De har imidlertid i ettertid
– i lukkede møter – innrømmet problemer med AMD, og har blant annet gått med på å overvåke vannkvaliteten
og se på den mulige sammenhengen mellom den tidligere gruvedriften og helseskader hos lokalbefolkningen. 128
Ikke noe av dette har blitt sagt offentlig, og lokalbefolkningen i Valle de Siria har fremdeles liten tiltro til at
selskapet vil rydde opp etter seg.

128

Notater: Meeting between Goldcorp, Development and Peace, CEHPRODEC (Honduras), CAFOD and the University of Newcastle (UK) on San Mart in mine closure,

Honduras, 5 May, 2011
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Carlos Amador fra miljøkomiteen i Valle de Siria forteller at lokalbefolkninge sliter med store helseproblemer som følge av gruvedri ften.
Foto: James Rodriguez / mimundo.org

Hudproblemer er blant de hyppigste helseplagene i Valle de Siria. Selv mener lokalbefolkningen at dette skyldes høyt innhold av bly og
arsen i blodet som følge av Goldcorps virksomhet i området. Goldcorp har nå innrømmet i lukkede m øter at forurensing ved gruven var
et større problem enn de tidligere har villet anerkjenne. Foto: James Rodriguez / mimundo.org
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5.2.2 Konklusjon og anbefalinger

Til tross for den siste tidens innrømmelser angående AMD er det mye som tyder på at Goldcorp anser San
Martin gruven som et lukket kapittel, og mener de har ryddet opp etter seg.
Etikkrådet bør allikevel vurdere om selskapet bør utelukkes på grunn av risiko for miljøskade og for å bidra til
systematisk brudd på retten til helse. 129 Med mindre Goldcorp gjennomfører omfattende tiltak, er det mye som
tyder på at helse- og miljøskadene i Valle de Siria vil fortsette. Dette kan innebære et brudd på de etiske
retningslinjene og risiko for fremtidig miljøskade selv om driften er avsluttet.
NBIM bør gjennom sin eierskapsutøvelse overvåke at Goldcorp følger opp sine løfter om å overvåke
vannkvaliteten og se på den mulige sammenhengen mellom den tidligere gruvedriften og helseskader hos
lokalbefolkningen.

Også canadiske aktivister har engasjert seg mot Goldcorps virksomhet i Latin-Amerika. Her fra en protest i Vancouver, Canada. Foto:
James Rodriguez / mimundo.org

129

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og Kulturelle rettigheter (ØSK), artikkel 12.
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6. Tahoe
Through responsible mining practices and close cooperation with community leaders, local governments and
business leaders, Tahoe actively contributes to the economic and social development of the communities in
which it operates.130
Tahoe er et ungt, canadisk gruveselskap, hvis foreløpige prosjekter er begrenset til Escobal-gruven i
Guatemala. Direktør for Tahoe er Kevin MacArthur, som fram til 2008 var leder og CEO for Goldcorp i
Guatemala. Goldcorp eier fremdeles 40 % av aksjene i Tahoe Resources.131
Oljefondet kjøpte seg inn i Tahoe Resources i 2011, og eide per 31.12.2012 aksjer for nesten 55 millioner i
selskapet.132
6.1 Escobal

I 2010 kjøpte Tahoe Resources Inc rettighetene til letevirksomhet i Escobal gruven i San Rafael Las Flores, et
par timers kjøretur sør-øst for Guatemala City i fylket Santa Rosa. I 2011 ble selskapets EIA godkjent, noe som
gir dem mulighet til å starte utvikling av gruven. Tahoe planlegger å starte produksjon i 2014, og fikk i starten
av april – til tross for massiv kritikk fra miljø- og menneskerettighetsorganiasjoner – innvilget utvinningslisens for
Escobal-prosjektet.1 3 3 Så langt har Tahoe brukt 141 millioner dollar på prosjektet, og de totale forventede
kostnadene for gruva er 327 millioner dollar. 134 Basert på økonomiske analyser fra 2010 så forventer Tahoe å
utvinne 22,7 millioner tonn gull, sølv, bly og sink i løpet av gruvens forventede levetid på 18 år. Dette vil gi et
resultat etter skatt på 1,73 milliarder dollar. 135
6.1.1 Lokale protester

There were som small NGO-led protests in 2011 opposing the development of the Escobal mine and
participation in these incidents by local community members was very limited.136
Motstanden mot gruvedrift i Guatemala er størst i høylandet, i det som er tradisjonelle Maya-områder.
Escobalgruven befinner seg i lavlandet hvor størstedelen av befolkningen er ladinoer (dvs spanske
etterkommere og ikke urfolk), noe som trekkes fram i Tahoes årsrapport.137 Selv om Tahoes relativt begrensede
tunnellgruve er lettere å «selge inn» enn Goldcorps dagbrudd i San Marcos, så har også Tahoe møtt motstand
fra både lokalbefolkning og miljøorganisasjoner.
Protester og aksjoner mot selskapets eiendom og personell trekkes fram som sentrale risikoelement i Tahoes
egne analyser, men selskapet antar ikke at det vil få store konsekvenser for framdriften ved gruven.
Årsapporten for 2011 nevner at det har vært enkelte mindre protester ledet av NGO-er i forbindelse med
utbyggingen, uten å dramatisere dette ytterligere. Årsaken til protestene diskuteres ikke. Også i 2012 melder
selskapet om protester ved gruveanlegget, og beskriver det som «grunnløse angrep» fra utenforstående på
130

http://www.tahoeresourcesinc.com/corporate-social-responsibility/community/

131 Tahoe Resources Inc. 2011 Annual Report. Tilgjengelig på http://www.tahoeresourcesinc.com/2011/
132 http://www.nbim.no/Global/Documents/Holdings/EQ_holdings_SPU_Sorted_12%20oppdatert.pdf
133

http://www.mem.gob.gt/2013/04/otorgamiento-de-licencias-de-explotacion-minera/

134 http://goldcorpoutnews.wordpress.com/2012/06/29/guatemala-proposes-40-stake-in-mining-companies/
135 http://www.tahoeresourcesinc.com/tahoe-resources-announce/
136 Ibid s. 19
137 Tahoe Resources Inc. 2011 Annual Report s.19-20.
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utvikling i Guatemala.1 3 8 Selskapet hevder å ha stor støtte blant lokalbefolkningen, og at de som protesterer
ikke er fra San Rafael.
Ifølge Oscar Morales og Rudy Pivoral fra Folkekomiteen til forsvar for liv mot gruvedrift (Comité de Defensa del
Pueblo por la Vida contra la Minería), ser bildet litt annerledes ut. Oscar er utdannet agronom, og har lenge
vært aktiv i det lokale bystyret. De forteller at før Tahoe Resources gjorde sitt inntog var San Rafael de las
Flores en fredelig landsby som drev med kvegdrift og jordbruk. Morales forteller at ingen i landsbyen visste at
gruveselskapet hadde planer om å slå seg ned i området før representanter for Tahoe begynte å kjøpe opp
land rundt landsbyen. Med tilbud om gode priser og uten informasjon om hva jorda skulle brukes til, var det
mange i landsbyen som valgte å selge.

Oscar Morales skuer utover Ayarza Lagunen, en vulkanisk innsjø som ligger 2,5 kilometer nedenfor Escobal -gruven. I følge Morales er
det stor fare for at gruveaktiviteten vil føre til forurensing av lagunen. Foto James Rodriguez/MiMundo.org

Folkekomiteen til forsvar for liv mot gruvedrift ble startet i 2009 av den lokale katolske kirken, like etter at man
ble klar over at Tahoe hadde planer om å slå seg ned i området. Med hjemmel i den a grunnloven har
komiteen de siste tre årene bedt lokale myndigheter om å gjennomføre «kommunal folkeavstemning» (consulta
de vecinos) slik guatemalansk kommunallovgiving åpner for. 139 Etter å ha samlet inn de lovpålagte
underskriftene fra ti prosent av landsbyens befolkning, ble det av den lokale ordføreren i mars 2011 satt ned en
gruppe som skulle planlegge og organisere den kommende avstemmingen. Folkeavstemningen har imidlertid latt
vente på seg. Ifølge Morales og Pivoral har lokale myndigheter blitt presset av Tahoes lokalt ansatte til ikke å
gjennomføre avstemningen, da disse var redd for at resultatet skulle bli i selskapets disfavør. I mars i år gikk

http://www.tahoeresourcesinc.com/tahoe-reports-incident-and-updates-escobal-project/

138

139

Codigo Municipal de Guatemala, artikkel 63-64
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lokale myndigheter endelig med på å gjennomføre slike folkeavstemninger i samtlige av landsbyene rundt El
140
Escobal-gruven. Så langt har resultatet vært et overveldende «nei» til gruvedrift.

Mye kan imidlertid tyde på at den guatemalanske regjeringen og Tahoe ikke vil respektere resultatet av
avstemningen. I starten av april fikk Tahoe innvilget utvinningslisens, til tross for at kritiske aspekter både i
forhold til miljøkonsekvenser av gruvedriften og sosiale konflikter med lokalsamfunnene ikke har blitt løst.
Innvilging av utvinningslisens førte til at lokalbefolkningen innledet en fredelig protest på privateiet jord ved
inngangen til gruven.1 4 1 Dette kuliminerte 11. april i sammenstøt mellom nasjonalt politi, gruveselskapets private
sikkerhetspersonell og lokalbefolkningen. Politiet brukte tåregass, og flere personer som var del av protestene
hevder å ha blitt utsatt for vold fra politi og sikkerhetspersonell. 27 personer ble arrestert og fraktet til nærmeste
høysikkerhetsfengsel med anklager om ulovlig organisering og angrep.1 4 2 Dette er ikke første gang den
planlagte gruvedriften fører til sammenstøt i San Rafael. I september fikk tre personer alvorlige skuddskader i
forbindelse med at lokalbefolkningen forsøkte å hindre at Tahoe satte opp høyspentmaster i tilknytning til
gruven.143 Gruvemotsandere hevder å ha blitt angrepet av Tahoes sikkerhetsvakter og nasjonale politistyrker,
mens Tahoe hevder at at demonstrantene kastet stein og skjøt mot sikkerhetsvakter og politi med skarpt.144
Dette benektes på det sterkeste av Morales.

Lokalbefolkningen i San Rafael protesterer mot Tahoes utvinningsplaner og krever at det avholdes lokal folkeavstemming om selskapets
virksomhet. Plakatene lyder ”I San Rafael og i mitt hus, så slipper ikke gruven til”. Foto: James Rodriguez / mimundo.org

http://hablacentro.com/articles/12742-consulta-comunitaria-de-buena-fe-en-aldea-san-juan-bosco-san-rafael-las-flores-santa-rosa,
http://noticiascomunicarte.blogspot.no/2013/03/consulta-comunitaria-de-buena-fe-se.html
140

141

http://www.prensalibre.com/santa_rosa/Continuan-protesta-frente-San-Rafael_0_898110372.html

142

http://resistencapacificaelescobal.blogspot.no

143 http://www.prensalibre.com/santa_rosa/Disturbios-mina-San-Rafael-Flores_0_776322620.html
144 http://www.tahoeresourcesinc.com/tahoe-reports-civil-unrest-from-outsiders-at-escobal/
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6.1.2. Urfolksrettigheter

Selv om Santa Rosa ikke er et rent urfolksområde, er fylket tilholdssted for urfolksgruppen Xinca. Xincaene er
en av de få urfolksgruppene i Guatemala som ikke er etterkommere etter Mayaene. Drøyt 16000 personer
definerte seg som Xincaer ved siste folketelling i Guatemala, 1 4 5 selv om det trolig er langt flere. De fleste
Xincaene bor spredt rundt i fylket Santa Rosa. Flere av dem bor rundt Escobal, og disse hevder at Tahoes
konsesjoner ligger på deres territorier. Xincaene har organisert seg mot gruvedriften og krever respekt for
urfolks rettigheter og territorium.
Xincaenes situasjon er imidlertid ikke del av Tahoe sin analyse over lokale forhold i San Rafael. 146 Det har
såvidt Framtiden i våre hender kjenner til ikke blitt gjennomført noen uavhengig analyse av hva Tahoes
virksomhet vil få å si for de gjenlevende Xincaene i området.
For sitt engasjement mot gruvedriften har medlemmer av Xinca-parlamentet blitt utsatt for vold og trusler.
Senest mars i år, etter å ha avgitt stemme ved en av de lokale folkeavstemningene, ble fire medlemmer av
Xinca-parlamentet kidnappet. Én av dem ble funnet død med slag og skuddskader morgenen etter, mens de tre
andre kom fra opplevelsen med livet i behold. 1 4 7 Tahoe beskyldes for å ha forbindelse med kidnappingen, noe
selskapet selv benekter.1 4 8
6.1.3 Miljø og vannforbruk

Xincaene har organisert seg mot Tahoes gruvevirksomhet. Det er usikkert hva gruveprosjektet vil få å si for denne sårbare
urfolksgruppen. Foto James Rodriguez / mimundo.org
145

http://www.ine.gob.gt/np/poblacion/

146 Tahoe Resources, Annual Report 2011
147

http://www.elperiodico.com.gt/es/20130319/pais/226108
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http://www.lapoliticaeslapolitica.com/2013/03/ceo-kevin-mcarthur-says-suggestions-of.html

40

Norske investeringer i gull og sølv

Oscar Morales forteller at han ikke er imot gruvedrift generelt, men vitende om de store miljøutfordringene
gruvedrift fører med seg er han svært bekymret over at Tahoe har slått seg ned bare få hundre meter unna
landsbyen.
Morales etterlyser også informasjon om selskapets planer. Den 800 siders lange miljøanalysen for Escobal ble
presentert miljødepartementet, men lokalbefolkningen ble ikke informert før etter den var godkjent. Med støtte
fra nasjonale miljøvernorganisasjoner ble tre ingeniører fra USA ansatt til å gå gjennom EIA. Disse fant flere
svakheter i miljøanalyse men deres innvendinger ble ikke tatt til følge av guatemalanske regjeringen da de i
følge Departementet for Energi og Gruvedrift umulig kunne ha god nok kjennskap til guatemalanske forhold
siden de ikke var utdannet i Guatemala.149 Blant svakhetene i Tahoes miljøanalyse påpekt av det amerikanske
forskerteamet var en sterkt undervurdert fare for ACM, manglende informasjon om håndtering av prosessvann,
manglende plan for og ressurser til stenging av gruva, samt manglende analyse av miljøkonsekvenser etter at
gruvedriften er avsluttet.150 Også beregningen av vannforbruk er tvilsom. Tahoe hevder at de «kun» kommer til
å bruke 400 liter vann per tonn malm.151 Også dette er lite trolig, da gjennomsnittlig vannforbruk ved flotation er
mellom 1500 og 3500 liter per tonn malm.152
Tahoe skal benytte en såkalt «flotation» metode for å utvinne gullet, noe som innebærer at luft blåses gjennom
en løsning av blant annet mineraler, slik at det dannes et skum som binder de ønskede mineralene.153 Tahoe
skal ha fortalt lokalbefolkningen at denne metoden er svært lite miljøskadelig. Dette stemmer ikke. Flotation er
en billig metode, men den kontinuerlige tilførselen av kjemiske stoffer og den store avfallsmengden metoden
innebærer gjør dette til en relativt miljøskadelig utvinningsmetode. 154 Videre har Tahoe sagt til lokalbefolkningen
at de ikke kommer til å bruke cyanid, noe som trolig heller ikke er sant da representanter for selskapet i
intervju guatemalanske aviser har vært helt åpne på at cyanid kommer til å være en del av
utvinningsprosessen.155 I miljøanalysen for Escobal står det at gruveanlegget kommer til å inneholde et anlegg
for rensing av cyanidholdig gruveavfall, noe som også tyder på at cyanid kommer til å bli brukt ved gruven.156
Lokale bønder hevder de allerede merker forurensingen fra gruven. De sier at avlingene som vannes med vann
fra elvene nedenfor gruven ikke lenger vil vokse. Dette vannet er ifølge bøndene helt brunt av sedimentært
avfall fra gruven. Flere har måttet si opp ansatte, og er bekymret for hvordan det skal bli når gruven starter
utvinningsvirksomhet. Pivoral forteller at de har målt ph-verdien i vassdragene nedenfor gruven og funnet phverdier på 8 og helt opp mot 9, mot normale 6,7. Han forteller også at de har observert store mengder døde
fisk og insekter tap i elven etter at gruven begynte sin letevirksomet. Imidlertid er dette svært enkle
undersøkelser som avskrives av Tahoe og av guatemalanske myndigheter.
For sitt engasjement har både Oscar Morales og flere andre medlemmer av Comité de Defensa del Pueblo por
la Vida contra la Minería blitt anklaget for blant annet tilranelse av offentlige funksjoner, og for
ordensforstyrrelser. Oscar forteller at han har mottatt flere trusler, og at han flere ganger har blitt kalt inn til
avhør av politiet i Guatemala City. Han har også hatt innbrudd i bilen sin, og fått samtlige papirer endevendt.
Han forteller også at kona hans, Sara Garcia de Morales, som er lærer, nylig ble omplassert fra den lokale
skolen til en skole lenger unna fordi skoleledelsen ikke ønsket gruvemotstandere ved skolen.

149 Intervju med Oscar Morales 02.08.2012
150 Robinson, Robert H., Laudeman, Steve og Montgomery, James, 2012. Análisis de Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero El Escobal, San Rafael las Flores,
Santa Rosa
151 El Periodico, 19.07.2012. http://www.elperiodico.com.gt/es/20120719/economia/215273/
152 Bleiwas, Donald I. 2012 Estimated Water Requirements for the Conventional Flotation of Copper Ores, s. 3
153 AP funds Ethical Council 2009 s 26
154 Ibid
155 Intervju med Tahoe ansatte Stuart O´Brian, ansvarlig for operasjoner, og Camilo Medina, ansvarlig for eksterne relasjoner i El Periodico 19.
07.2012.http://www.elperiodico.com.gt/es/20120719/economia/215273/
156 Side 21 sammendrag EIA, dokumentet i papirform gjennomlest hos Oscar Morales. Framtiden i våre hender har etterspurt både sam mendraget og den fullstendige
miljøanalysen hos Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, men har foreløpig ikke fått noe svar.

41

Norske investeringer i gull og sølv

Også den lokale presten, Fader Nestor Melgar, forteller Framtiden i våre hender om trusler og om falske
anklager fremmet av personer som er sponset av Tahoe. Han sier at han er nervøs for egen sikkerhet, men at
hans ønske om å forsvare skaperverket gjør at han fortsetter arbeidet. Han er glad for at kirken kan være en
samlingsplass for de som har valgt å organisere seg for å at lokalbefolkningens rett i henhold til nasjonalt
lovverk skal bli fulgt.157

Den katolske kirken har vært viktig for å informere lokalbefolkningen om konsekvensene av gruvedrift i Guatemala de senere årene. Her
ved Fader Nestor Melgar i San Rafael de las Flores, Guatemala. Foto: James Rodriguez / mimundo.org

Framtiden i våre hender har kontaktet Tahoe i forbindelse med besøket i San Rafael de las Flores og også i
etterkant, men vi har ikke fått svar fra selskapet på våre hendelser.

6.1.4 Konklusjon og anbefalinger

NBIM bør bruke sin eierskapsmakt for å sikre at Tahoe respekterer guatemalansk lov og resultatet av den
kommunale folkeavstemningen. NBIM bør kreve at Tahoe tar initiativ til å gjennomføre en ny og uavhengig
miljøanalyse. Denne miljøanalysen må offentliggjøres og være åpen for innspill fra lokalbefolkningen, i tråd med
guatemalansk lovgivning og internasjonale normer. 158 NBIM bør også kreve at Tahoe slutter opp om
internasjonale initiativer for etisk virksomhet, særlig EITI.

157 Intervju med Fader Nestor Melgar 02.08.2012
158

Se Codigo Municipal de Guatemala artikkel 63-64
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Etikkrådet bør vurdere i hvilken grad Xincaene er truet av Tahoes virksomhet, og om selskapets
utvinningsplaner kan bidra til brudd på ILO konvensjon 169 om respekt for urfolks forhold til landområder, 159
deres rett til å delta i bruk, styring og bevaring av disse landområdene. 160 Det bør også utredes hvorvidt
utbyggingsplanene bryter med urfolks rett til konsultasjon, slik både ILO og Guatemalansk lov krever. 161
Videre er det åpenbart at gruvesektoren forsterker den allerede alvorlige menneskerettighetssituasjonen i
Guatemala. Båndene mellom Tahoe og nasjonalt politi bør derfor undersøkes, samt rollen til selskapets private
sikkerhetspersonell i forbindelse med voldsbruk mot lokale gruvemotstandere. Vel vitende om den manglende
beskyttelsen av urfolk og gruvemotstandere i møte med gruvesektoren bør Etikkrådet vurdere om det er
grunnlag for å sette Tahoe på observasjonslisten.

Boks 4: Alvorlig menneskerettighetssituasjon i Guatemala

2011 ble det verste år for menneskerettighetsforkjempere i Guatemala siden borgerkrigen ble avsluttet i 1996, med
409 registrerte trusler og angrep mot menneskerettighetsforkjempere. Mange av disse motstandere av regjeringens
planer for store industrielle utviklingsprosjekter. 2012 ble noe bedre, men ikke mye. 162
Den profilerte menneskerettighetsforkjemperen og gruvemotstanderen Yolanda Oqueli ble skutt i juni i år av ukjente
gjerningsmenn.163 Syv personer drept og over 30 skadet i Totonicapan i forbindelse med fredelige protester mot
regjeringens utviklingsplaner for området. 164 Yuri Melini fra CALAS (som Framtiden i våre hender intervjuet i
forbindelse med reise til Guatemala) ble skutt i 2008 for sitt arbeid mot store utbyggingsprosjekter. Han er nå frisk,
men både Yuri og andre ansatte i CALAS mottar fremdeles en rekke alvorlige trusler for sitt arbeid. 1 6 5
Også FNs spesialerapportør for urfolksrettigheter har vist bekymring for situasjonen: Guatemala is currently

experiencing a high degree of social unrest in connection with the natural resource extraction activities taking place in
the traditional territories of indigenous peoples, which has serious impacts on indigenous peoples’ rights, and
threatens governance and economic development.166

159

ILO 169, artikkel 13

160

Ibid, artikkel 15

161

Ibid, artikkel 6, Codigo Municipal de Guatemala artikkel 65

162 http://www.udefegua.org/
163 http://www.amnesty.org/en/news/guatemala-lives-and-livelihoods-stake-mining-conflict-2012-06-21
164 http://www.taringa.net/posts/noticias/15705680/Protestas-en-Totonicapan-dejan-7-muertos-y-34-heridos.html. Se også
http://www.amnesty.org/en/news/guatemala-after-massacre-real-dialogue-must-follow-investigation-and-prosecutions-2012-10-26
165

166

Intervju med Yuri Melini, CALAS; 01.08.2012. Se også http://www.rightsaction.org/action-content/tahoe-resources-goldcorp-guatemala-repression-going-bad-worse
http://unsr.jamesanaya.org/notes/report-on-natural-resource-extraction-and-the-marlin-mine-in-guatemala
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7. Yanacocha
We will be the most valued and respected mining company through industry leading performance. 167
Yanacocha driver Yanacochagruven i Cajamarca i Peru, og er et eget gruveselskap som eies av Newmont,
Compania de Minas Buenaventura (heretter bare Minas Buenaventura) og International Finance Corporation
(IFC). Newmont er et amerikansk gruveselskap fra 1921, med om lag 43.000 ansatte og kontraktører.
Selskapet opererer i USA, Australia, Indonesia, Ghana, New Zealand, Mexico og Peru. Newmont er hovedeier i
Yanacocha med 51,35 prosent, peruanske Minas Buenaventura eier 43,65 prosent, mens IFC eier de
resterende fem prosentene.168
Newmont har vært en del av oljefondets portefølje siden starten i 1998. 169 I dag har oljefondet investert nesten
1,2 milliarder kroner i selskapet.170 Oljefondet har siden 2008171 også investert i Buenaventura, og etter å ha
kjøpt seg kraftig opp de siste årene eier fondet nå aksjer for drøye 460 millioner kroner i selskapet.172

7.1 Yanacocha

Yanacocha er Sør-Amerikas største og mest produktive gullgruve. Siden oppstart i 1993 har det blitt utvunnet
drøye 737 000 kilo gull her. Gruven består av tre aktive dagbrudd og strekker seg over et område på om lag
26 000 hektar.173 Yanacocha ligger i høylandsfylket Cajamarca.

Deler av Yanacochas gruveanlegg sett fra luften. Foto: qu.wikipedia.org

167 Newmonts vision, http://www.newmont.com
168 http://www.yanacocha.com.pe/la-compania/quienes-somos/
169 http://www.nbim.no/Global/Documents/Holdings/1998%20holdings.pdf
170 http://www.nbim.no/Global/Documents/Holdings/EQ_holdings_SPU_Sorted_12%20oppdatert.pdf
171 http://www.nbim.no/Global/Documents/Holdings/2008%20Holdings%20equity.pdf
172 http://www.nbim.no/Global/Documents/Holdings/EQ_holdings_SPU_Sorted_12%20oppdatert.pdf
173 http://www.newmont.com/south-america
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Boks 5: Kvikksølvulykke

Newmont har tidligere erfaring med store miljøulykker. I år 2000 veltet en av selskapets tankbiler og slapp ut over
150 kilo med flytende kvikksølv rett ved landsbyen Choropampa. Den dødelige giften rant ut i området, men
istedenfor å advare innbyggerne mot farene inviterte selskapet folk til å være med på opprydningen. Flere av
innbyggerne ble alvorlig syke i etterkant av hendelsen. 174
Newmont har i etterkant beklaget hendelsen, og gjennomført en rekke tiltak for å bedre miljøsikkerheten både ved
gruven og under transport av giftige materialer til og fra gruven.. Selskapet har utbetalt erstatning og betalt
medisinske utgifter for flere av de berørte. Etter en langvarig rettsprosess har nå Cajamarca kommune gått med på et
forlik med selskapet.175

7.1.1 Miljø og vannforbruk

Cajamarca er et jordbruksfylke, og om lag 84 prosent av befolkningen er bønder,176 og derfor helt avhengig av
lokale vannressurser. Yanacocha har siden oppstart blitt anklaget for forurensing av Rio Grande, elven som
renner gjennom gruveområdet og ned til Cajamarca by. Studier gjort før gruven åpnet i 1993 viste at det ikke
fantes tungmetaller i elven, men at det umiddelbart etter at gruven startet opp ble målt forhøyede verdier av
blant annet arsen, bly, og cyanid.177
Yanacocha har imidlertid hele tiden benektet at gruvedriften har alvorlige miljøkonsekvenser. I 2003 betalte de
500 000 dollar for en uavhengig miljøanalyse, som konkluderte med at miljøforurensingen begrenset seg til det
området der gruven ligger.178 Dette har imidlertid blitt bestridt av en rekke nyere studier og undersøkelser.

Illustrasjon fra Yanacochas brosjyre for vannforvaltning. Selskapet hevder selv at de opererer i sonen for ”ikke signifikant forurensing”.

174 Verdensmagasinet X nr 1 2012
175 http://www.newmont.com/features/our-values-features/Cajamarca-Accepts-Newmont%20-Payment-for-Mercury-Spill%20
176

http://www.inei.gob.pe

177 http://minkasenter.net/dokumenter/documentos/contaminacion-de-yanacocha/
178 http://member.bnamericas.com/story.jsp?sector=7&idioma=E&noticia=245733
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Swedwatch besøkte i 2011 landsbyene rundt Yanacocha-gruven, og kunne fortelle om uttørkede elver og
forurensing av lokale vassdrag. 179 Lokalbefolkningen fortalte at vannet i elvene ikke lenger kunne drikkes.
Ved Yanacocha er de uenige i anklagene om forurensing, og Newmont sier i en e-post til Framtiden i våre
hender at de tar sitt ansvar om å beskytte vannet i Cajamarca svært seriøst. 180 Newmont sier at Yanacocha
opererer under slagordet ”vann først, så gruvedrift” (el agua primero, la mina después).181 Selskapet viser også
til at de har satt i gang programmer med overvåking av vannkvaliteten i vassdragene rundt gruven, med trening
og involvering av lokalsamfunnet.
Newmont bedyrer at utslipp fra Yanacocha er i overensstemmelse med peruansk lov. Dette er imidlertid godt
under internasjonale standarder på en rekke områder. 182 Yanaocha bekrefter også på sine nettsider at vannet
som slippes ut fra gruven er i klasse III, og kun er egnet for husdyr og til vanning. 183
Yanacochas løfter om god vannkvalitet bestrides også av lokale forskere, blant dem den tyske spesialisten i i
hydrogeologi, Reinhard Seifert, som har bodd og arbeidet i Cajamarca i over 35 år. Han sier i en epost til
Framtiden i våre hender at Yanacocha er en miljøkatastrofe. Han viser til studier med målinger av pH-verdier
ned mot 3,5 i elvene Rio Grande og Rio Porcón, som er de to viktigste kildene til drikkevann for folk i
Cajamarca. Seifert viser til en rekke andre undersøkelser som bekrefter hans bekymringer. 184 Seifert har vært
truet og arrestert av det peruanske politiet flere ganger for sitt arbeid med å informere om miljøkonsekvensene
av gruvedriften.
7.1.2 Trusler og vold mot lokalbefolkning

Misnøyen med Yanacochas aktiviteter i området har ført til flere demonstrasjoner blant lokalbefolkningen. Ved
enkelte av disse demonstrasjonene har gruvemotstandere blitt skutt og drept. 185 Yanacocha har, i tillegg til eget
sikkerhetspersonell og innleide private sikkerhetsstyrker, en spesiell avtale med politiets spesialenhet om
beskyttelse av deres eiendom og interesser. 186 Lokale organisasjoner har tidligere meldt om dødstrusler mot
gruvemotstandere, inkludert den profilerte lokale presten Marco Arana, 187 og mener at Newmonts private
sikkerhetsvakter trolig står bak. Arana har senere blitt angrepet trolig med tilknytning til Yanacocha. 188 Newmont
hevder imidlertid at linken mellom selskapet og dødstruslene er for svak, og avviser alt ansvar. 189
7.1.3 Kontroversiell utvidelse og vold mot gruvemotstandere

Newmont og Minas Buenaventura står også bak det kontroversielle Conga-prosjektet, som er en utvidelse av
Yanacocha-gruven. Conga er et stort kobberreservoar, hvor det også er funnet noe gull. Prosjektets EIA ble

179 Swedwatch 2011, Swedish Pensionfunds´ investments in Latin American mines
180

e-post 12.01.13 fra John Seaberg, vise president for investor relasjoner i Newmont

181

http://elaguaprimero.blogspot.no

182

Evaluation of Water Quality in Cajamarca, Peru, annual monitoring report 2004 -2005 s.21-23, http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-

links/documents/MesaTechnicalTeamAnnualMonitoringReport20042005.pdf
183 http://www.yanacocha.com.pe/sala-de-prensa/preguntas-y-respuestas/agua/
184 http://www.puntodevistaypropuesta.com/2012/01/dossier-inviabilidad-del-proyecto.html, http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/4110/1/Memoria.pdf
185 Swedwatch 2011, Swedish Pensionfunds´ investments in Latin American mines
186 Gino Costa, 2009. Revisión integral de las poliíticas de Minera Yanacocha a la luz de los Principios Voluntarios de Segurida d y Derechos Humanos. Se også
http://www.pnp.gob.pe/direcciones/diroes/nosotros.html
187 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR46/003/2007/en/66e084a5-d3a4-11dd-a329-2f46302a8cc6/amr460032007es.html. Se også
http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/peru/2006/11/d18378/
188 http://cinabrio.over-blog.es/article-cura-marco-arana-lider-del-movimiento-tierra-y-libertad-amenazado-por-mineras-en-sierra-norte-de-p-84464849.html
189

Swedwatch 2011, Swedish Pensionfunds´ investments in Latin American mines
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godkjent i 2010,190 med planlagt oppstart i 2014. Yanacocha ble imidlertid bøtelagt av den peruanske domstoler
191
i november 2012 for å ha brutt flere løftene de ga i miljøanalysen, en bot selskapet vedtok å betale.
Prosjektet har imidlertid ikke stoppet opp av den grunn.
For å kunne starte utvinningsvirksomhet ved Conga vil det måtte bygges fire vannreservoarer der det i dag
ligger fem naturlige laguner som i dag gir vann til lokalbefolkningen. 192 Lokalbefolkningen er delt i synet på om
Conga er ønsket eller ei, og det har vært store demonstrasjoner både blant de som er for og de som er imot
utvidelsen.193 Det er imidlertid gjennomgående at det peruanske politiet har slått hardt ned på
gruvemotstandernes markeringer. Både bønder, urfolk og miljøorganisasjoner befinner seg i denne gruppen.
Hoved kritikken går på at prosjektet kommer til å ødelegge lokale vannkilder, samt manglende konsultasjon
blant den lokale urbefolkningen.194
Conga innebærer 18 prosent av de totale investeringene i gruvesektoren i Peru, og den peruanske regjeringen
har naturlig nok sterke interesser i prosjektet. Man har også sett sterke konflikter mellom regionale myndigheter,
som mener at bevaring av områdets vannkilder er i det offentliges interesse, og nasjonale myndigheter som
ønsker prosjektet gjennomført.195

190 http://www.yanacocha.com.pe/operaciones/proyecto-conga/
191

http://elcomercio.pe/actualidad/1493706/noticia-proyecto-conga-yanacocha-fue-multada-incumplir-normativa-ambiental

192 Balazero, Jorge 2012: Conga: Emerging socio-environmental conflicts & environmental politics in Humala’s Peru
193

Se blant annet http://www.noticiasser.pe/23/05/2012/cajamarca/movilizaciones-favor-y-en-contra-del-proyecto-conga og

http://peru21.pe/2012/05/29/actualidad/cajamarca-enfrentamientos-marcha-paz-2026366
194 http://www.conacami.pe/2012/03/proyecto-conga-debe-suspenderse-hasta.html
195 Jorge Balarezo, 2012. Conga: Emerging socio-environmental conflicts & environmental politics in Humala’s Peru. Norlarnet.
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Lokalbefolkningen i Cajamarca har organisert flere store protester mot Yanaochcas utvidelsesplaner. Peruansk politi har slått brutalt ned
på protestene, og Yanacocha har blitt kritisert for ikke å ta avstand fra politiets voldbruk. Her fra en protest i 2011. Foto :
wagingnonviolence.org

Congas EIA har vært voldsomt kritisert, og i starten av 2012 gikk peruanske myndigheter med på en uavhengig
gjennomgang av prosjektets miljøanalyse.196 Denne gjennomgangen viste omfattende svakheter i Yanacochas
planlagte vannforvaltning, og slo fast at prosjekteringen for Conga slik den forelå ville “significantly and
irreversibly transform the basin headwaters, leading to the disappearance of various ecosystems and
fragmenting the remainder in such a way that environmental processes, functions, interactions and services will
be irreversibly affected”. Dette førte til at Huamala modifiserte sine tidligere uttalelser om at «Conga skal
gjennomføres» til «Conga skal gjennomføres, men først må vi tenke på vannet». 197 Dette var ikke godt nok for
lokalbefolkningen, som mente at bekymringene rundt vannsituasjonen gjorde at prosjektet måtte stoppes.
Sommeren 2012 var det store protester mot Yanacochas utvidelsesplaner. Protestene ble slått hardt ned på av
politiet, noe som førte til en ytterligere eskalasjon av protestene. Til slutt erklærte president Humala
unntakstilstand, noe som gjorde at politiet stod friere i å bruke vold mot demonstrantene. Minst fem mennesker
mistet livet, og mange ble skadet.198 En rekke demonstranter ble arrestert på unødvendig brutalt vis, den mest
profilerte av disse tidligere nevnte Marco Arana som ble anholdt da han satt på en benk med et skilt rundt
halsen hvor det sto ”ja til liv, nei til gull”. 199 I etterkant av pågripelsen sendte en rekke internasjonale
organisasjoner et offentlig brev til peruanske myndigheter som ba om en slutt på den overdrevne voldsbruken
mot lokale gruvemotstandere. Organisasjonene ba også Newmont om å komme med en offentlig erklæring mot
politiets voldsbruk og overgrep på gruvemotstandernes sivile rettigheter.200 I slutten av juli gikk Newmont ut og
oppfordret til konstruktiv dialog, og bedyret sine forpliktelser under FNs Voluntary Principles on Security and
Human Rights og sine intensjoner om et best mulig samarbeid med berørte lokalsamfunn. Newmont tok
imidlertid ikke direkte avstand fra voldsbruken hos det peruanske politiet, og understreket den peruanske
regjeringens ansvar for å opprettholde lov og orden i landet. 201 Politiets voldsbruk førte til at den peruanske
regjeringen ble klaget inn for den Inter-Amerikanske menneskerettighetskommisjonen på slutten av 2012.202
Etter at den peruanske regjering i år vedtok å utsette
prosjektet har protestene rundt Conga roet seg
betraktelig.
Imidlertid
sås
det
tvil
om
utsettelsesvedtaktet virkelig har noen betydning,
ettersom både Newmont og Compania de
Buenasventuras har gjort det klart at de ønsker å gå
framover med utvidelsesplanene.203 Tillitten til
selskapet blant lokalbefolkningen blir ikke sterkere av
at Yanacocha har fortsatt å bygge vannreservoarer
som i utgangspunktet var en del av utbyggingen av
selve gruven, men som nå ifølge Yanacocha bygges i
lokalbefolkningens interesse.204 Newmont sier i epost kommunikasjon med Framtiden i våre hender at
utbyggingen av disse reservoarene vil bedre tilgangen
på drikkevann for lokalbefolkningen i Cajamarca.

196 http://peru21.pe/2012/06/23/actualidad/ollanta-humala-conga-va-primero-esta-agua-2030048
197 Ibid
198 http://www.larepublica.pe/06-07-2012/muertos-en-cajamarca-suben-5-mientras-la-region-vive-en-un-clima-de-tension
199

http://radiomundoreal.fm/Peru-da-miedo?lang=es

200

http://www.miningwatch.ca/sites/www.miningwatch.ca/files/Conga_NGO_statement.pdf

201

http://www.newmont.com/south-america/press-releases/20120730

202

http://www.reuters.com/article/2013/03/12/peru-newmont-lawsuit-idUSL1N0C3GGS20130312

203 http://member.bnamericas.com/features.jsp?sector=7&idioma=I&documento=1512247
204 http://www.larepublica.pe/20-09-2012/gerente-del-proyecto-conga-senala-que-la-mina-no-avanza-pero-los-reservorios-si
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Selskapet sier at ”we believe that this is an important, long-term investment in the Cajamarca community and
will support future growth and development in the area, which is being driven, in large part, by mining.”
Skilt satt opp av Yanacocha med påskriften “Søppelkasting i elven
forurenser vannet. Moderne gruvedrift forurenser IKKE. Det er ALLES
ansvar å beskytte vannet i Cajamarca. Foto: globalvoicesonline.org

7.1.4 Urfolksrettigheter

Conga er imidlertid ikke det eneste mulige utvidelsesprosjektet for Yanacocha. Allerede tidlig på 2000-tallet
ønsket Yanacocha og utvide sin virksomhet til Cerro Quilish, hvor det anslås å være om lag 120.000 kilo gull.
Dette førte til voldsomme protester også her på grunn av bekymring for lokale vannkilder205, og i 2004 droppet
Yanacocha utvidelsesplanen. Den lokale motstanden mot utvidelsen av gruven i Cerro Quilish ble en konkret og
symbolsk viktig seier hvor utvinningshensyn måtte vike for lokalbefolkningens bekymring. Newmont har lenge
gjort det klart at de ikke har lagt planene om utvinning ved Cerro Qulish på is,206 men selskapet har også sagt
at de er avhengig av ”sosial lisens” for å kunne gå videre med planene. 207 Under Investor Day i New York i
april i år gjentok Newmont imidlertid sine planer om å starte utvinningsvirksomhet ved Cerro Qullish, med
anslått oppstartsår i 2017.208
I landsbyen Porcón ved foten av Cerro Quilish bor det personer fra urfolksgruppen Quechua, 209 selv om
området etter peruansk lov ikke er definert som urfolkssamfunn. 210 Den nye loven om konsultasjon (se boks) vil
dermed ikke ha noen betydning for lokalsamfunnene rundt Cerro Quilish.

Lokalbefolkningen skuer ut over ett av de mindre hullene ved Yanacochas gruveanlegg. De er bekymret for at selskapets planlagte
utvidelse vil bidra til forurensing og ytterligere press på knappe vannressurser. Foto: Grufides

205 http://www.larepublica.pe/16-09-2011/marco-arana-humala-nos-prometio-defender-el-cerro-quilish
206

Newmont Mining Corporation 2011, Investor Day, New York.

207

http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=10885

208 http://www.minerandina.com/en/newmont-says-that-conga-and-cerro-quilish-will-start-in-2017/
209

Swedwatch 2011, Swedish Pensionfunds´ investments in Latin American mines s.37

210

http://www.larepublica.pe/16-09-2011/marco-arana-humala-nos-prometio-defender-el-cerro-quilish
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7.1.5 Konklusjon og anbefalinger

Framtiden i våre hender mener at så lenge Yanacocha holder fast ved sine utbyggingsplaner, vil dette generere
nye protester. På bakgrunn av politiets framferd mot tidligere demonstrasjoner av denne typen i Peru, er det
grunn til å frykte at både Newmont og Minas Buenaventura kan sies å medvirke til grove
menneskerettighetsbrudd, inkludert tilfeldig arrestasjoner, inhuman behandling, og drap. Etikkrådet bør vurdere
sammenhengen mellom selskapets virksomhet og volden og truslene mot lokale gruvemotstandere, og om dette
innebærer brudd på de etiske retningslinjene.
Videre bør det utredes i hvilken grad Quechua-gruppene ved foten av Cerro Quilish har rettigheter under ILO
konvensjon 169, og om selskapet ved å gå videre med sine utbyggingsplaner bidrar til brudd på disse folkenes
rett til konsultasjon og samtykke.

Parallelt med dette bør NBIM gjennom sin eierskapsutøvelse overvåke vannforvaltningen ved Yanacochagruven
utover det som kommer fram i selskapets egne rapporter. Dersom gruvens operasjoner tørker ut lokale elver og
forurenser så mye at det som tidligere var drikkevann nå er uegnet for menneskelig konsum, bør NBIM legge
press på selskapet for å få til en ansvarlig vannforvaltning.

Boks 6: Gruvedrift i Peru

Conga er kun én av flere konflikter vedrørende gruvedrift i Peru. Den peruanske Ombudsmannen har dokumentert
hele167 aktive sosiale og miljømessige konflikter i Peru. De fleste av disse gjelder konflikter mellom nasjonale eller
regionale myndigheter og lokalsamfunn, og er registrert i områder med mye gruvedrift. Cajamarca er plassert høyt
oppe på listen over de mest konfliktfylte fylkene. 211
Peru er antatt å være et av Latin-Amerikas mest sårbare land når det gjelder vannreserver,212 noe som gjør utbygging
av vannkrevende gruveprosjekter spesielt kontroversielt.
Gruvedrift var et hett tema i valgkampen i fjor, og Humala ble valgt som president etter at han hadde kommet med løfter
om at fattige peruanere skulle få større utbytte av utvinningen av landets mange naturressurser. Peru har svært gunstige
skattebetingelser og enkle lisensregler for gruveselskapene, og så langt har Humala gjort lite for å endre på dette .
Sommeren 2011 godkjente president Humala en ny lov som skal gi urbefolkning rett til medbestemmelse i beslutninger
som angår deres territorier.213 Måten motstanden mot Conga ble slått ned på gjennom 2012 kan imidlertid tyde på at
denne loven fremdeles har lite å si i praksis.
En rekke konflikter kunne trolig vært unngått dersom selskapene hadde inngått dialog med lokalsamfunn før de setter i
gang med prosjekter.

211 http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/conflictosactivos.php
212 Gianella,Camila. 2011. Conflictos Mineros y de Agua
213

http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-14812506
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8. Anglo Gold Ashanti
Anglo Gold Ashanti (AGA) er et sørafrikansk gruveselskap. AGA driver utvinningsvirksomhet i en rekke
afrikanske land, i Australia og USA. I Latin-Amerika har selskapet utvinningsprosjekter i Argentina og Brasil, og
letevirksomhet ved to ulike prosjekter i Colombia, Gramalote og La Colosa.
AGA har en svært kontroversiell historie hva gjelder miljøskade og respekt for menneskerettigheter, og vant
blant annet den svært lite prestisjefylte Public Eye Awards i 2011 for sine operasjoner i Kongo. 214
Oljefondet har vært investert i AGA siden 2004, og eier i dag aksjer for 1,1 milliard i selskapet.215
8.1 La Colosa

Av AGAs eiendommer i Colombia er La Colosa i Cajamarca, Tolima fylke, trolig det mest kontroversielle.
Gruveeiendommen ligger i et område opprinnelig regulert som naturreservat, hvor utvinningsvirksomhet ikke er
tillatt. AGA planlegger likevel å gå vider med sine utvinningsplaner. Funnene ved La Colosa blir av AGA
karakterisert som ” the gold industry’s most significant virgin discovery of recent times.” 216 La Colosa har en
antatt levetid på 15-25 år.

Tolima er ett av de områdene i Colombia med størst bioligisk mangfold, og var opprinnelig regulert som naturreservat.
Likevel har Anglo Gold Ashanti klart å få utvinningstillatelse for La Colosa. Foto: Anglo Gold Ashanti.
214
215

216

http://www.publiceye.ch/en/hall-of-shame/anglogold-ashanti/
http://www.nbim.no/Global/Documents/Holdings/EQ_holdings_SPU_Sorted_12%20oppdatert.pdf
AGA annual rewiev 2010, s. 33. Tilgjengelig på http://www.anglogold.co.za/subwebs/InformationForInvestors/Reports10/financials/files/AGA -annual-review-2010.pdf
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8.1.1 Miljø og vannforbruk

Tolima fylke er et av områdene i Colombia med størst biologisk mangfold, og 79 prosent av Cajamarca er per i
dag regulert som naturreservat under colombiansk lov. 217 Selv om La Colosa ligger i et naturreservat startet
AGA likevel letevirksomhet i området. Dette fikk det colombianske Miljødepartementet til å anlegge sak mot
selskapet for brudd på gjeldene miljøreguleringer i 2009. Etter mye påvirkningsarbeid fra AGAs side endte
saken imidlertid med at området der hvor selskapets konsesjoner ligger ble fjernet fra nasjonale registre over
naturreservater.218 Prosjektet startet opp igjen i 2010, og gruven antas å bli Latin-Amerikas største dagbrudd
når utvinning starter. 219
La Colosa har fått mye kritikk på grunn av mangelfull EIA, som til tross for forventet forurensing og uttørking av
lokale vassdrag ble godkjent av den colombianske regjeringen. 220 Driften vil også føre til avskoging av svært
store områder da gullreservene ligger svært tett opp til bakken og i spredte forekomster, og utvinningen vil
nødvendigvis måtte gjøres i form av åpne dagbrudd. 221 Den største bekymringen hos lokalbefolkningen er de
store vannmengdene selskapet vil trenge for å gjennomføre sin drift, og at dette vil gå på bekostning av
vanntilgangen for lokale bønder, utslipp av cyanid og tungmetaller i lokale vassdrag, samt tap av biologisk
mangfold og områdets evne til naturlig CO2 fangst gjennom tap av skog. 222 La Colosas EIA har ikke i
tilstrekkelig grad adressert disse punktene. 223 Så vidt Framtiden i våre hender kjenner til er EIA for prosjektet
heller ikke offentliggjort, så denne informasjonen er vanskelig å etterprøve.
En grunn til ytterligere bekymring er at Cajamarca er et område med mye jordskjelv og vulkansk aktivitet, noe
som øker faren for lekkasje fra lagringsdeponier både under og etter at gruvedriften er avsluttet. 224
En rekke internasjonale kritikere har hevdet at Colombias prosedyrer for godkjenning av EIAs generelt er svært
mangelfulle, og gir grunn til bekymring. David Villar, veterinær og ekspert på miljøkonsekvensene av små-skala
gruvedrift, bekrefter overfor Framtiden i våre hender at Colombia mangler et tilfredsstillende system for å samle
og bearbeide miljøinformasjon, noe som fører til at EIA blir godkjent selv om de etter internasjonale standarder
ikke holder mål.225 Dette bekreftes av en gjennomgang av det colombiansk miljøforvaltning utført av det
uavhengige forskningssenteret Resources for the Future i 2005. 226

8.1.2 Konklusjon og anbefalinger

Med tanke på AGAs historie som ”versting-selskap” både når det gjelder menneskerettigheter og miljø, er det
grunn til å sette spørsmålstegn ved hvorfor Oljefondet i det hele tatt er inne i dette selskapet. Framtiden i våre
hender mener at dette er et selskap som NBIM burde holde seg unna, og at denne investeringen illustrerer
svakheten ved at de etiske vurderingene gjøres i etterkant – ikke før man kjøper seg inn i et selskap.
Etikkrådet bør vurdere om Anglo Gold Ashantis planlagte virksomhet ved La Colosa innebærer uakseptabel
risiko for miljøskade, både i forbindelse med avskoging, uttørking av lokale vassdrag, og utslipp av
217

Colombia Solidarity Project, LA COLOSA: LA BÚSQUEDA DE EL DORADO EN CAJAMARCA, COLOMBIA. 2011, s.16

218

Ibid

219

http://www.anglogoldashanti.com.co/nuestronegocio/Paginas/lacolosa-hitos.aspx

220

Se IKV Pax Christi, Report on the AGA mining project in Cajamarca, 2009 for kritikk av EIA for La Colosa.

221

Colombia Solidarity Project, LA COLOSA: LA BÚSQUEDA DE EL DORADO EN CAJAMARCA, COLOMBIA. 2011
Ibid, s.22

222
223

224

KV Pax Christi, Report on the AGA mining project in Cajamarca, 2009 .
http://www.planetapaz.org/index.php?option=com_content&view=article&id=176:doce -razones-mas-contra-la-mina-la-colosa-en-cajamarca&catid=59:noticias-del-

conflicto
225

Intervju med David Villar, 15.10.12

226

Resources for the Future, ASSESSMENT OF COLOMBIA’S NATIONAL ENVIRONMENTAL SYSTEM, 2005.
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tungmetaller. Colombias svake håndtering av EIAs bør inngå i denne vurderingen. Videre bør det vurderes om
AGA har brutt colombianske miljøreguleringer i prosessen med å få området rundt La Colosa ut av registrene
for naturreservater og godkjent for utvinningsvirksomhet.
NBIM bør vurdere AGAs virksomhet i Colombia og potensiell avskoging opp mot bankens satsing på
klimaberedskap. CO2 fangst er en viktig del av både norsk og internasjonal klimapolitikk, og investeringen i
AGA ser ut til å gå på tvers av dette.
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9. Anbefalinger for SPUs forvaltning av aksjer i gruvesektoren
Den etiske forvaltningen av Oljefondet reguleres i dag gjennom ”Retningslinjer for observasjon og utelukkelse
fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers” 227 og ”Retningslinjer for Norges Banks arbeid med
ansvarlig forvaltning og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond utland (SPU)”. 228 Førstnevnte gjelder primært
arbeidet til Etikkrådet, mens sistnevnte gjelder Norges Banks arbeid gjennom NBIM.
9.1 NBIMs eierskapsutøvelse

NBIM utøver såkalt aktivt eierskap for å ”sikre finansielle verdier for fremtidige generasjoner.” 229 Eierskapet
utøves gjennom blant annet stemmegivning, dialog og kontakt med enkeltselskaper, samarbeid med andre
investorer, dialog med relevante myndighetsorganer, forskning og offentlig kommunikasjon. 230
NBIM anerkjenner at selskapers dårlige eller manglende håndtering av sosiale og miljømessige forhold kan ha
negativ betydning for fondets investeringer på sikt, og sier at de gjennom sin eierskapsutøvelse søker å påvirke
selskaper til å ta ansvar for å forbedre slike forhold. NBIM har som nevnt signert FNs prinsipper for ansvarlige
investeringer. Selskapene i fondets portefølje forventes også å overholde blant annet FNs Global Compact og
OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. 231
NBIM har stor tro på at deres eierskapsutøvelse skal kunne påvirke selskapene i fondets portefølje, og sier på
sine nettsider:
Statens pensjonsfond utland eier gjennomsnittlig ca. 1 prosent av aksjemarkedene på verdensbasis.
Selv om prosentandelen er relativt lav, vil fondet likevel ofte være blant de største aksjonærene.
Fordi fondet samlet er så stort, har NBIM dessuten mer innflytelse enn hva eierandelen i
enkeltselskaper alene skulle tilsi. Dermed er NBIM også i bedre posisjon til å kunne påvirke markeder
og enkeltselskaper enn mange andre investorer. 232

NBIM har valgt seg ut satsingsområder for sin eierskapsutøvelse; likebehandling av aksjonærer,
aksjonærinnflytelse og styreansvarlighet, velfungerende, legitime og effektive markeder, samt

klimaforandring, barns rettigheter, og vannforvaltning. Innenfor de tre siste områdene har NBIM utgitt
forventningsdokumenter som kommuniserer bankens forventninger til hvordan selskaper bør håndtere risiko
knyttet til barns rettigheter, klimaendringer og vannforvaltning. De siste årene har NBIM også gjennomgått en
egenrapporteringen til en rekke selskaper i fondets portefølje innenfor disse tre områdene. Totalt er om lag 450
selskaper undersøkt innenfor hvert område, men navnene på alle disse selskapene offentliggjøres ikke.
I forbindelse med gruvedrift i denne rapporten er det vannforvaltning som er det mest sentrale satsingsområdet
innenfor fondets eierskapsutøvelse.233

227

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/retningslinjer-for-observasjon-og-uteluk.html?id=594254

228

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/tema/statens_pensjonsfond/ansvarlige-investeringer/Retningslinjer-for-Norges-Banks-arbeid-med-ansvarlig-forvaltning-og-

eierskapsutovelse-i-Statens-pensjonsfond-utland-SPU.html?id=594253
229

http://www.nbim.no/no/Investeringer/Eierskapsutovelsen/

230

http://www.nbim.no/no/Investeringer/Eierskapsutovelsen/aktivt-eierskap/

231

http://www.nbim.no/no/Investeringer/Eierskapsutovelsen/

232
233

http://www.nbim.no/no/Investeringer/Eierskapsutovelsen/aktivt-eierskap/
Barns rettigheter kan også være svært sentralt, særlig ved småskala gruvedrift, men dette er ikke fokus for denne rapporten.
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9.1.2 Vannforvaltning

NBIMs forventning til selskapers vannforvaltning er at den er ”based on available best practices and standards
regarding water management.” 234

Innenfor vannforvaltning forventer NBIM blant annet at selskapene skal ha på plass:
-

Klar strategi for vannforvaltning, herunder en analyse av selskapets ”fotavtrykk” i forhold til
vannforvaltning både for direkte operasjoner, underleverandører, produkter og tjenester knyttet til egen
virksomhet.

-

Bærekraftig vannforvaltning, herunder benyttelse av best mulige systemer og teknologi for bedre å kunne
hanskes med utfordringer knyttet til vannforvaltning. Bærekraftig vannforvaltning innebærer også
inkludering av de sosiale og miljømessige konsekvensene selskapets drift har for lokalsamfunn.

-

Selskapsstyring som muliggjør realistiske standarder for vannforvaltning.

Siden 2010 har NBIM publisert årlige statusrapporter (Sector Compliance Reports) på vannforvaltning.
Rapportene omfatter nesten 450 av selskapene i fondets portefølje, og ser på hvordan selskaper rapporterer
om risiko knyttet til vannressurser ved egen virksomhet og hos leverandører. 121 selskaper innenfor gruvedrift
og industrimetaller var med i rapporten for 2011, noe som representerer hele 74 prosent av fondets
investeringer innenfor denne sektoren.235 Navnene på de beste selskapene offentliggjøres, for å motivere andre
til å følge etter.
Av sektorene i den siste tilgjengelige rapporten, som er fra 2011, er selskapene i gruvedrift og industrimetaller
klart dårligst til å rapportere på egen vannforvaltning. Selskapene kommer også dårligere ut i 2011 enn de
gjorde i 2010. Dette gir ifølge NBIM grunn til bekymring grunnet stor risiko innenfor gruvesektoren knyttet til
vannforvaltning.236

234

NBIM viser her til blant annet Examples of references: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) – Right to water, UNESCO – The

World Water Assessment Programme (WWAP), UN Global Compact – CEO Water Mandate, Ramsar Conventions on Wetlands, Water Footprint Network, Alliance for Water
Stewardship, Stockholm International Water Institute (SIWI), Pacific Institute – Water and Sustainability Program. Se NBIM Investor Expectations: Water Management,
http://www.nbim.no/Global/Brochures/Water_web.pdf
235

NBIM Investor Expectations: Water Management, Sector Compliance Report 2011,

http://www.nbim.no/Global/Brochures/Compliance%20reports/Water%20management/Water_2011.pdf
236

Ibid
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Diagram fra NBIMs statusrapport fra 2011. Gruvesektoren presterer dårligere i 2011 enn i 2010 når det gjelder vannforvaltning , noe som
ifølge NBIM gir grunn til bekymring. Det er imidlertid uklart hvordan NBIM vil følge opp dette.

NBIM understreker at hovedfunksjonen til Forventningsdokumentet og Sector Compliance rapportene ikke er å
svarteliste eller rangere selskaper, men at det kan danne utgangspunktet for en konstruktiv dialog mellom NBIM
og selskapene, og sette en klar standard som selskapene er forventet å leve opp til. 237 Risiko knyttet til
vannforvaltning er likevel en bekymring for banken, og NBIM har siden 2011 hatt dialog med utvalgte selskaper i
Asia og Australia som er spesielt utsatt for risiko knyttet til vannforvaltning, samt dialoger med enkeltselskaper
for å bedre rapporteringen knyttet til vannforvaltning. 2 3 8 Innholdet i og resultatene av disse dialogene er ikke
offentliggjort.

9.1.3 Eierskapsutøvelse uten effekt?

Om selskapene i rapporten skårer dårlig også på andre av NBIMs satsingsområder, vites ikke. Dette får
offentligheten ikke vite noe om, da det kun er navnene de ti toppscorerne innenfor hver kategori som blir
offentliggjort i NBIMs årlige statusrapporter. Kanskje har NBIM allerede dialoger i gang med enkelte av disse
selskapene, men det får vi heller ikke vite da denne type dialoger ikke offentliggjøres. Ikke minst får
offentligheten heller ikke vite om NBIM har gjort noe som helst for å følge opp.
Uten økt innsyn er det grunn til å spørre om verdien av statusrapportene som verktøy for påvirkning av
selskaper i porteføljen. Det en stor svakhet at statusrapportene kun baserer seg på selskapenes egen
informasjon, uten mulighet til å etterprøves ytterligere. Det er store sjanser for at rapportene sier lite om
hvordan det står til i praksis. De som er flinke til å rapportere trenger ikke være like flinke i det de faktisk gjør.
Det kan i like stor grad være kunnskap om hvordan rapporter skal skrives som er det som trengs for å score
høyt. I tillegg påpeker NBIM at rapporteringen er altfor lav, særlig innenfor gruve- og metallindustrien hvor den
faktisk har gått ned siden første rapport i 2010. Betydningen av Norges Banks arbeid på dette området kunne
ha økt dersom navnene på alle selskapene som vurderes i de årlige undersøkelsene ble offentliggjort sammen
med poengsummen.
Framtiden i våre hender mener at uten økt åpenhet er det fare for at NBIMs eierskapsutøvelse er uten særlig
stor effekt. Det er umulig å måle effekten av NBIMs eierskapsutøvelse når verken dialoger eller fullstendige
statusrapporter er åpne for innsyn.
Selskapene som omhandles i rapporten, understreker nødvendigheten av innsyn og etterprøving av informasjon.
Med unntak av Tahoe Resources er de med i de fleste etiske initiativer som finnes på internasjonalt nivå, og
rapporterer både her og der på sitt arbeid med bærekraftighet, miljø og menneskerettigheter. Som vi har sett er
denne typen rapportering ingen garanti for at selskapene faktisk oppfører seg bra.
Manglende åpenhet er også en utfordring når det gjelder NBIMs stemmegiving på selskapenes
generalforsamlinger. Det er et stort framskritt at NBIM nå offentliggjør generelle kriterier for stemmeavgivningen,
og at de sammen med årsrapporten offentliggjør hva de har stemt på de ulike generalforsamlingene i det året
som gikk. I de fleste tilfellene stemmes det over saker som angår valg av styremedlemmer, styrehonorar,
ansatte og styremedlemmers mulighet til å kjøpe aksjer e.l, men enkelte saker omhandler også miljø eller
menneskerettigheter – saker hvor det åpenbart er langt flere interessenter enn eierskapsavdelingen i Norges
Bank. Resolusjonene som stemmes over i disse tilfellene er ofte vanskelige å få tak i, eller ikke tilgjengelig i
det hele tatt. I tilfellet med Goldcorp er sakspapirene fra de senere generalforsamlingene offentliggjort på
237
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selskapets hjemmeside, og man kan der lese resolusjonene i sin helhet. Dette er ikke tilfellet med en rekke
andre selskaper.
Selv om NBIM har publisert generelle kriterier for stemmeavgivning i saker vedrørende sosiale- og/eller
miljømessige hensyn, så publiseres det ingen begrunnelse for stemmeavgivningen fra bankens side. Kriteriet for
å stemme imot forslag er at forslaget ”do not address an issue in a way that we consider efficient or beneficial
to shareholders, or when the current level of disclosure is considered satisfactory.”239
Framtiden i våre hender mener at NBIM på sine nettsider bør offentliggjøre både aksjonærforslag vedrørende
menneskerettigheter og miljø og bankens begrunnelse for å stemme som den gjør i de ulike sakene. I 2011
dreide denne typen saker seg kun om 34 tilfeller240 utav de om lag 80 000 sakene banken stemte over ved
11300 generalforsamlinger eller ekstraordinære aksjonærmøter. 241 Så vidt Framtiden i våre hender kjenner til
har NBIM aldri kommet med aksjonærforslag vedrørende menneskerettigheter eller miljø.
9.2 Etikkrådet

Etikkrådet har som nevnt mandat til å anbefale utelukkelse eller observasjon av selskaper som bryter med de
etiske retningslinjene. Det er imidlertid Finansdepartementet som tar den endelige avgjørelsen vedrørende
uttrekk eller observasjon. Prosessen før en eventuell utelukkelse er svært tidkrevende og kan ta flere år, og
navnene på selskapene som Etikkrådet undersøker offentliggjøres ikke før NBIM faktisk har avviklet eierskapet i
selskapet.242
Per 31.12.2011 er 55 selskaper ekskludert fra Oljefondets portefølje. Dette utgjør en svært liten del av de totalt
8000 selskapene fondet er investert i. Som denne rapporten viser er det uten tvil flere enn disse 55
selskapene som bryter fondets etiske retningslinjer. Dette gir grunn til igjen å spørre om terskelen for
utelukkelse er for høy, slik Framtiden i våre hender gjorde allerede i 2004 da de etiske retningslinjene kom på
plass.
Selskaper som produserer tobakk eller våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende
humanitære prinsipper, skal utelukkes fra fondets investeringsunivers. 243 Utover dette har Stortinget valgt å
begrense uttrekk til de tilfeller der «...det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er
ansvarlig for...» blant annet «grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene…»244 «alvorlige
krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner»,245 «alvorlig miljøskade»246 «grov korrupsjon»247
eller «andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer». 248 Framtiden i våre hender har ved flere
anledninger pekt på at dette er en mangelfull tilnærming. 249
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Per i dag har 38 selskap blitt utelukket på grunnlag av tobakk og våpen, mens kun 17 selskaper er utelukket på
grunnlag av uakseptabel risiko for atferd som faller inn under retningslinjene § 2(3). To selskaper er på
observasjonslisten, begge disse på grunn av korrupsjon. 250
Syv av de ni251 selskapene som er utelukket på grunn av risiko for alvorlig miljøskade er gruveselskaper. Dette
gjelder Norilsk Nickel, 252 Barrick gold253, Rio Tinto,254 Freeport McMoRan Copper&Gold Inc255 og Vedanta, med
datterselskapene Sterlite Industries Ltd og Madras Aluminium Co. Ltd. 256 Flere av disse er også involvert i
menneskerettighetsovergrep.
For at Etikkrådet skal tilråde om uttrekk på grunnlag av risiko for medvirkning til alvorlig miljøskade, må
miljøskaden være stor. Det legges vekt på om skaden medfører irreversible eller langsiktige virkninger, og om
den har store negative konsekvenser for menneskers liv og helse. Videre vurderes det i hvilken grad selskapets
handlinger eller unnlatelser har forårsaket miljøskaden, herunder om skaden er et resultat av brudd på
nasjonale lover eller internasjonale normer, om selskapet har unnlatt å handle for å forhindre skade eller unnlatt
å rette opp skadeomfanget i tilstrekkelig grad.257
Når det gjelder uttrekk på grunnlag av risiko for medvirkning til menneskerettighetsbrudd, er det en forutsetning
at normbruddene må være foretatt med sikte på å tjene selskapets interesser eller tilrettelegge forholdene for
selskapet. Videre må selskapet enten aktivt ha medvirket til normbruddene, eller hatt kunnskap om
normbruddene, men unnlatt å søke å forhindre dem. 258 Det understrekes også at de spesifikke
menneskerettighetsbruddene som nevnes i retningslinjene er ment som eksempler, og ikke som en uttømmende
liste. Henvisningen til menneskerettigheter gjelder internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og
arbeidstakerrettigheter. Det legges imidlertid vekt på at bruddene må være grove eller systematiske for at
Etikkrådet skal kunne tilråde uttrekk.259
Videre gjelder det for både miljøskade og menneskerettigheter at normbruddene enten må pågå, eller det må
være en uakseptabel risiko for at normbrudd vil skje i fremtiden. Etikkrådet slår her fast at tidligere normbrudd
vil kunne gi en indikasjon på fremtidige handlingsmønstre. Det må selvfølgelig også foreligge en direkte
sammenheng mellom selskapets virksomhet og normbruddene.
9.2.1 Fokus på gruvedrift

I Etikkrådets årsmeldingen fra 2010 ble gruvesektoren identifisert som én av ti sektorer som det var særlig
grunn til å følge med på. Videre vurderte Etikkrådet i 2011 problemstillinger knyttet til håndtering av gruveavfall.
Det pekes på håndtering av gruveavfall som det mest utfordrende miljøproblemet ved gruvedrift, og det
understrekes at selv om gruvesektoren selv har tatt en rekke initiativer for for å bedre miljøforholdene i sektoren
så er det fremdeles langt igjen før dette er tilfredsstillende. 260 Etikkrådet er her særlig bekymret for
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miljøkonsekvensene forbundet med sjødeponering og elvedeponering av avgangsmasser, men påpeker også
faren for miljøskade knyttet til deponering på land. 261

9.2.2 For snevert mandat?

Framtiden i våre hender mener at Etikkrådets nåværende mandat for uttrekk er for snevert. Det er problematisk
at utelukkelse kun kan skje dersom det er uakseptabel risiko for framtidige normbrudd. De fleste normbrudd vil
være vanskelige å forutse, og innenfor Etikkrådets nåværende mandat for uttrekk for er det ingen mulighet for
reaksjon i etterkant på selv det mest alvorlige normbrudd dersom det ikke er fare for at det kan gjenta seg i
framtiden. Framtiden i våre hender mener at tilråding om uttrekk også må kunne gis basert på grove og/eller
alvorlige normbrudd, også der det ikke foreligger klar risiko for framtidige normbrudd.
9.2.3 Lite progressiv juridisk tolkning

Også innenfor det eksisterende mandatet er det grunn til å spørre seg om uakseptabel risiko for framtidig
normbrudd tolkes for strengt. Som vi har sett, og som Etikkrådet selv har påpekt, er gruvesektoren en svært
problematisk sektor. Normbrudd ser ut til å være omfattende, og ikke begrense seg kun til enkelte selskap.
Videre viser rapporten at gruvesektoren i en rekke land har så mye makt at de er i stand til å påvirke og også
forandre nasjonale lover. Etikkrådet må også ta dette med i sin vurdering. Spesielle utfordringer er knyttet til
mangelfulle miljøanalyser (EIA) som allikevel blir godkjent. I tillegg er urfolk svært utsatt i møte med
gruveindustrien. Her bør Etikkrådet systematisere sine erfaringer på området, og søke å utarbeide en metode
for å ta faresignaler innenfor sektoren på alvor, både når det gjelder mangelfulle EIA for planlagte prosjekter,
og for å ivaretakelse av urfolks rett til konsultasjon. Framtiden i våre hender etterlyser her at det innenfor
gruvesektoren inntas en ”føre-var” tilnærming, og at man på tidligere stadier søker å påvirke selskapers atferd.
Slik Framtiden i våre hender ser det, er det også underlig at Etikkrådets tolkninger gjøres uten hensyn til
Norges menneskerettighetspolitikk internasjonalt. Dette er spesielt tydelig i tilfellet med Guatemala, hvor bistand
fra Norge i all hovedsak går til styrking av urfolks juridiske og politiske rettigheter gjennom det såkalte Mayaprogrammet. Gjennom investeringer i selskaper som Goldcorp, som ikke respekterer urfolks rett til konsultasjon
under ILO 169, kan det se ut som om Norge undergraver sitt eget arbeid på feltet.
Et annet eksempel er Norges satsing på kampen mot avskoging både gjennom den norske klima- og
skoginitiativet og gjennom FNs REDD program. Norge har vedtatt å bruke tre milliarder kroner årlig disse
initiativene.262 Gjennom investeringer i Anglo Gold Ashanti, som vil hogge ned store mengder tidligere vernet
skog, som ifølge lokalbefolkningen drastisk vil redusere områdets evne til CO2 fangst, kan man igjen spørre om
dette bidrar til å undergrave Norges store satsing mot avskoging. Selv om det kan være utfordringer knyttet til
at Oljefondet skal brukes som et utenrikspolitisk verktøy, er det god grunn til å kritisere denne manglende
samstemtheten mellom investeringene og det som er blant Norges klareste utenrikspolitiske satsinger
9.2.4 Ineffektiv observasjonsliste

Observasjonslisten ble innført i 2009. Flere håpet at listen skulle kunne presse selskaper som var i gråsonen
over i en mer etisk retning. Så langt har imidlertid kun tre selskaper blitt satt på listen, hvorav ett (Monsanto) er
fjernet igjen. De to som står på listen nå (Siemens og Alstom) står der begge på grunn av korrupsjon.
Etikkrådet har pekt på at dokumentasjonskravene for observasjonslisten er tilnærmet like store som ved uttrekk,
og at økt fokus på en mer omfattende observasjonsliste vil være feil prioritering av Etikkrådets ressurser.263
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Framtiden i våre hender mener at dersom observasjonslisten skal ha noen funksjon, så må den prioriteres.
Hele poenget med observasjonslisten må være å gjøre det enklere å sette søkelys på enkeltselskapers atferd,
og dermed skape muligheter til å forbedre selskapers atferd.
Som eksempelet med Tahoe i denne rapporten viser, vil det være tilfeller hvor det er grunn til bekymring, men
hvor selskapet er i en så tidlig fase i sin gruvevirksomhet at det er vanskelig å finne alvorlige nok brudd på
retningslinjene til å kunne tilråde om uttrekk. Ved å sette Tahoe på listen kan selskapet tydeligere måtte stå til
ansvar for valg de tar ved gruveprosjektet i San Rafael de las Flores. Slik kan observasjonslisten bli et effektivt
virkemiddel, og fungere som en nødvendig mellomstasjon mellom investering og uttrekk.
9.3 Manglende koherens

Til sist vil vi peke på problemet med manglende koherens mellom arbeidet til NBIM og Etikkrådet når det
gjelder gruvesektoren. Når syv av ni selskaper som er utelukket for miljøskade under fondets etiske
retningslinjer er gruveselskaper, og når Etikkrådet har identifisert dette som en svært problematisk sektor, er det
svært kritikkverdig at ikke NBIM har satt mer fokus på gruveindustrien. Dette forsterkes av at gruveindustrien er
den sektoren som kommer dårligst ut i NBIMs siste statusrapport på vannforvaltning. 264 Selv om NBIM og
Etikkrådet arbeider – og bør arbeide - under forskjellige mandater, mener Framtiden i våre hender det er
avgjørende at den etiske forvaltningen sees i sin helhet. Selskaper som vurderes av Etikkrådet kan drive etisk
problematisk virksomhet uten å kvalifisere til de strenge uttrekkskriteriene SPU opererer med. Disse selskapene
forblir dermed i fondets portefølje, og det er ingen tilbakevirkende mekanisme som sørger for ytterlige
oppfølging at problemområder. Det er bekymringsverdig og ulogisk at det i dag ikke eksisterer noe effektivt
virkemiddel for å fange opp selskaper som opererer i en gråsone mellom uttrekk og investering, slik store deler
av gruvesektoren synes å gjøre
Det er positivt at NBIM har etiske satsningsområder for sin eierskapsutøvelse, men dette er ikke nok. Denne
rapporten har vist at sektorielle prioriteringer bør med. Informasjonsutveksling med Etikkrådet kan her være
viktig for å bygge opp kompetanse i NBIM rundt etiske problemstillinger innenfor blant annet gruvesektoren. For
å få til dette er det et klart behov for en styrking av det etiske arbeidet i NBIMs eierskapsutøvelse med økte
ressurser til oppfølging av særlig problematiske sektorer. Uten større åpenhet og klarere mål med NBIMs
eierskapsutøvelse tror vi ikke at det fulle potensialet for bankens påvirkningsmuligheter utnyttes.
9.4 Anbefalinger

Den etiske forvaltningen må sees i sin helhet. Finansdepartementet bør sørge for at selskaper som ikke faller
inn under uttrekkskriteriene følges opp av NBIM. NBIM må gjennom sin eierskapsutøvelse gjøre mer for å følge
opp etisk problematiske sektorer i porteføljen, inkludert gruvesektoren. Flere ressurser må settes av til dette
arbeidet. Det bør også innebære økt fokus på ESG-faktorer, det vil si environmental, social and governance
faktorer, i forkant av og under oppfølgingen av investeringer. Etikkrådets erfaringer kan være et viktig bidrag til
å utarbeide funksjonelle og spesifikke ESG-kriterier innenfor blant annet gruvesektoren.
Behov for økt åpenhet, særlig rundt dialogene NBIM fører med selskaper i porteføljen, men også rundt NBIMs
grunnlag for stemmeavgivning på generalforsamlinger og årsmøter. Også fullstendig oversikt over selskapene i
NBIMs Sector Compliance rapport samt kriteriene for rangeringen i disse rapportene må offentliggjøres. Behovet
for full åpenhet gjelder også for dialogene Etikkrådet fører med ulike selskaper, samt full åpenhet om
observasjonslisten. Norges ledende posisjon på starten av 2000-tallet innenfor etiske investeringer, skyldes
uten tvil åpenheten. Uten offentliggjøring av porteføljen, offentliggjøringen av Etikkrådets tilrådninger og
oversettelsen til engelsk, ville få vite hva Norge gjorde på området og SPU ville heller ikke fått viktige innspill
opp igjennom årene.
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Utvidelse av Etikkrådets mandat. Mandatet for Etikkrådet bør utvides til å muliggjøre utelukkelse også når det
ikke foreligger klar risiko for framtidig normbrudd. Det er svært problematisk at grove normbrudd skal kunne
foretas av selskap i Oljefondets portefølje uten at dette får noen konsekvenser for Norges eierskap i selskapet.
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