MILJØKAMP PÅ
LIV OG DØD

Det har aldri vært farligere å kjempe for
miljø og landrettigheter
- EN RAPPORT FRA REGNSKOGFONDET NOVEMBER 2017 -

INNHOLD
Forord: En global krise, s. 3

Innledning: En rapport fra frontlinjen, s. 4

Tre utvalgte land: Brasil, Colombia og Indonesia, s. 8
Kapittel 1: Miljøkamp på liv og død, s. 10

Kapittel 2: Naturressursenes forbannelse, s. 16
Kapittel 3: Voldens metodikk, s. 20

Kapittel 4: Retten til beskyttelse, s. 26
Kapittel 5: Næringslivets ansvar, s. 32

Kapittel 6: Hva kan norske myndigheter gjøre? s. 38
Kapittel 7: Hva kan norsk næringsliv gjøre? s. 41
Casestudie: Brasil, s. 44

Casestudie: Colombia, s. 47

Casestudie: Indonesia, s. 50

Oppsummering: Veien videre, s. 54
Referanser, s. 56

DENNE RAPPORTEN ER UTGITT AV
REGNSKOGFONDET (2017)
Fagansvarlig: Susan Fay Kelly
Redaktør: Marianne Alfsen/Felix Media
Redaksjon: Gunnhild Pauline Baade,
Per-Ivar Nikolaisen, Ronny Hansen,
Siri Blaser, Ellen Hestnes Ribeiro,
Ines Luna Maira, Nils Hermann Ranum,
Vemund Olsen, Anja Lillegraven,
Lars Løvold, Siri Damman og Hanne Brown
Grafisk formgiving: Felix Media /
Anna Maria Pirolt, Brød&tekst
Forsidebilder: Regnskogfondet,
Felipe Milanez og Goldman
Environmental Prize

FORORD

EN GLOBAL KRISE
I løpet av uka etter at du har lest disse
ordene, vil sannsynligvis fire forkjempere
for miljø og landrettigheter bli drept.1
Over hele verden blir mennesker som
kjemper for sine rettigheter stadig oftere
utsatt for drap, trakassering og trusler.
Ingen er mer utsatt enn dem som
kjemper for å beholde kontrollen over
naturressurser og territorier i sine
leveområder.
Om lag halvparten av alle menneskerettighetsaktivister som ble drept i
20162 var forkjempere for rettigheter
knyttet til miljø, land og urfolk.
Noen er spesielt utsatt. Urfolk rammes
uforholdsmessig hardt: 40 % av de drepte
var urfolk, selv om de bare utgjør 5 %
av verdens befolkning. Urfolk forvalter
ofte store områder med verdifulle
naturressurser, samtidig som de har
svakt rettighetsvern.
Verden står overfor en “global krise”
når det gjelder drap og overgrep mot
miljøforkjempere, ifølge FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere, Michel Forst.3 Dette er et
faktum som lenge har fått altfor lite
oppmerksomhet. I en tid da kampen
om naturressursene hardner til, er
miljø blitt en kamp på liv og død.
Regnskogfondet gir ut denne rapporten
for å synliggjøre hvor alvorlig situasjonen
er for dem som står i frontlinjen for
denne kampen. Men mest av alt ønsker
vi å si noe om hva aktører i det norske
samfunnet kan gjøre med dette. Norske

myndigheter, norske bedrifter og norske
investorer kan og bør bidra mer effektivt
til å beskytte denne gruppen menneskerettighetsforkjempere.
FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere understreker det
felles ansvaret som hviler på det
internasjonale samfunnet generelt og
stater spesielt for å sikre menneskerettighetsforkjemperes arbeidsvilkår.
For norske myndigheter er det avgjørende å utvikle en mer samstemt
politikk på klima-, miljø- og menneskerettighetsområdet, slik at innsatsen på
disse feltene ses i sammenheng og
styrker hverandre. Norsk næringsliv
kan påvirke situasjonen for urfolk og
menneskerettighetsforkjempere
gjennom måten de driver sin virksomhet
i fattige land og gjennom kravene de
stiller til sine leverandørkjeder. Norske
investorer kan øve innflytelse på
selskapene de velger å investere i,
gjennom å stille krav og tydeliggjøre
forventninger.

gjennom 17 mål for bærekraftig
utvikling fram mot 2030. Flere av
utviklingsmålene er direkte eller
indirekte knyttet til miljø og trygge
landrettigheter. På klimatoppmøtet i
Paris i 2015 ble verden enig om en ny
internasjonal klimaavtale for å begrense
temperaturstigningen til 1,5-2 grader.
Å bevare verdens regnskoger er nødvendig for å nå de globale målene på
begge områder.
I år er det 10 år siden FNs erklæring
om urfolksrettigheter – som alle land i
verden etterhvert har sluttet seg til
– ble vedtatt, og i 2018 er det 20 år
siden FNs generalforsamling vedtok
FN-erklæringen om menneskerettighetsforkjempere. La det også bli året da vi
snur den negative trenden, og gjør verden
tryggere for dem som kjemper for
urfolk, miljø og landrettigheter.

Denne rapporten er ikke ment som en
moralsk pekefinger, som vifter indignert
mot alt som er galt. Den er en utstrakt
hånd til myndigheter og næringsliv,
med konkrete og gjennomførbare
innspill til hvordan alle parter kan
bidra til positiv endring.
Striden om naturressurser, miljøforvaltning og landrettigheter vil hardne
til i årene som kommer. Samtidig har
verdens land blitt enige om et felles,
ambisiøst veikart inn i fremtiden –

1) Global Witness, 2017: Totalt 201 drepte i 2016
2) Front Line Defenders, 2017
3) Rapport om miljøforkjempere til FNs generalforsamling, 2016
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DREPT: Berta Cáceres grunnla en paraplyorganisasjon
for miljøforkjempere, som kjemper imot ulovlig hogst
og for landrettigheter og bedre levekår for urfolk i
Honduras. I 2016 ble hun drept. (Foto: Tim Russo/
Goldman Environmental Prize)
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INNLEDNING

EN RAPPORT FRA
FRONTLINJEN
Honduras, mars 2016: Miljøforkjemperen
og urfolkslederen BERTA CÁCERES
tar farvel med datteren som skal ut på
reise. Hun klemmer henne og sier: “Ikke
vær redd”. De siste ukene har truslene
mot Berta haglet inn. Så hyppig at hun
nærmest er blitt vant til dem.
Truende tekstmeldinger, ukjente menn
som ringer og ber henne gi opp motstanden
mot det gigantiske damprosjektet, som
hun mener vil rasere Gualcarque-elven
– levebrødet til Lenca-folket.
Dagen etter, den 3. mars 2016, går hun
innom kontoret i urfolkorganisasjonen
hun leder, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(COPINH). “Jeg fortsetter å rapportere
om truslene, men ingen bryr seg,” sier
hun til kollegaen. Noen timer senere blir
hun skutt og drept i sitt eget hjem av
ukjente gjerningsmenn.
Til stede var også den meksikanske
menneskerettighetsforkjemperen Gustavo
Castro, lederen av organisasjonen Otros
Mundos i Chiapas, Mexico. Castro ble
alvorlig skadet i angrepet. Til tross for
overbevisende indisier som pekte i
retning tilhengerne av damprosjektet,
ble Castro pågrepet og siktet for drapet.
Han ble sluppet fri fra varetekt, men
ingen andre er pågrepet for attentatet.
Og truslene mot organisasjonen COPINH
har fortsatt. I oktober 2016 ble Tomás
Gómez Membreño, som tok over som
midlertidig leder, beskutt da han kjørte
hjem fra kontoret. I juli 2017 ble
ledergruppen og Berta Isbael Zúñiga
Cáceres, Bertas datter og ny leder for
COPINH, angrepet av tre personer med
macheter. Alle kom uskadd fra attentatforsøket.4

Skjebnen til Berta Cáceres og de andre
aktivistene i COPINH er ikke enestående.
Verden over blir mennesker truet, skadet
eller drept, fordi de kjemper for retten
til land og et trygt og sunt miljø. Det
spesielle med denne saken er oppmerksomheten den har fått. Media verden
over har dekket drapet, og Cáceres’
støttespillere startet en “twitterstorm”
med krav om at gjerningsmennene og de
påståtte bakmennene får sin straff. De
fleste slike saker får aldri verdens
oppmerksomhet.
Regnskogfondet jobber sammen med 70
organisasjoner i 9 land, for å redde
verdens regnskoger og sikre rettighetene
til menneskene som lever der. Mange av
dem vi samarbeider med føler volden og
truslene på kroppen. Vi sitter derfor på
en rekke førstehåndshistorier om den
kritiske sikkerhetssituasjonen til forkjempere for miljø og landrettigheter.
Mange av de som trues er urfolk.
Flere av Regnskogfondets partnerorganisasjoner hevder at situasjonen har forverret
seg de siste årene. Påstanden underbygges
av de siste tallene fra Global Witness,
som fører et dystert regnskap over dem
som må betale den ultimate prisen for
sitt engasjement. Aldri før har organisasjonen dokumentert så mange drap på
miljøforkjempere som i 2016 – minst
201 mennesker.5 Samtidig får stadig flere
nasjonale og internasjonale rettighetsorganisasjoner henvendelser med bønn
om hjelp fra forkjempere for miljø og
landrettigheter som er i fare.
FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere, Michel Forst, tar i sin
rapport til FNs generalforsamling i
oktober 2016 særlig for seg drap og
overgrep mot miljøforkjempere. Han

4) The Guardian: 25. april 2016 / 11. oktober 2016 / 13. juli 2017
5) Global Witness, 2017
6) The Guardian, 13. juli 2017
7) Rapport om EUs respons på knebling av sivilsamfunnet, 2017

slår alarm om “en sjokkerende drapsrate”
og påpeker at verden står overfor en
“global krise”. Og drapene er i følge
Forst bare toppen av et isfjell bestående
av økende vold, trusler og trakassering.
FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, John H. Knox,
påpeker på sin side på at det i dag er
ekstremt lønnsomt å rasere naturen for
profitt, noe som gjør at miljøforkjempere
over hele verden er under angrep.
– Det er en epidemi nå, en kultur av
straffefrihet, en idé om at hvem som
helst kan drepe miljøforkjempere uten
konsekvenser, eliminere dem som står i
veien, uttalte Knox til The Guardian i
juli 2017.6
Angrepene på miljøaktivister skjer mot
et bakteppe av at arbeidsvilkårene for
menneskerettighetsforkjempere forverres
verden over. Handlingsrommet for sivilsamfunnsorganisasjoner og aktivister
har krympet de siste årene, og sentrale
rettigheter som ytrings- og organisasjonsfrihet er under press.
Ifølge Europaparlamentet har mer enn
100 land de siste årene innført nye lover
som begrenser sivilsamfunnets armslag.7
Det britiske analysebyrået Economist
Intelligence Unit beskriver det de kaller
en global “demokratisk tilbakegang”. I
sin årlige demokrati-indeks i 2016
konkluderer de med at demokratiet er
forringet i 72 land. Indeksen måler blant
annet muligheten til politisk deltakelse
og tillit til myndighetene, inkludert om
innbyggerne opplever at de kan stole på
at staten vil beskytte dem.
– Det vi er vitne til i dag, er et frontalangrep på selve retten til å forsvare
menneskerettighetene, i regi av myn-
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DEFINISJON OG BEGREPSBRUK

FORKJEMPERE FOR MILJØ OG LANDRETTIGHETER

Menneskerettighetsforkjempere
dokumenterer og påpeker brudd på
næringslivets ansvar for og statenes
plikt til å fremme og beskytte menneskerettighetene.
I denne rapporten tar vi for oss forkjempere
som er særlig engasjert i å beskytte og
fremme menneskerettigheter knyttet
til miljøforvaltning og landeierskap –
rettigheter som henger tett sammen
og ofte ikke kan skilles. Derfor bruker

digheter, væpnede grupper, selskaper og
andre med makt. Menneskerettighetsforkjemperne tar støyten for dette globale
angrepet, sa Salil Shetty, Generalsekretær
i Amnesty International, i forbindelse
med lanseringen av kampanjen “Protect
the Brave” i juli 2017.
Tre sentrale regnskogland
I denne publikasjonen rapporterer
Regnskogfondet fra frontlinjen i
kampen for å bevare verdens regnskoger.
Vi har besøkt mennesker som lever i
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vi begrepet “forkjemper for miljø og
landrettigheter”, samt kortversjonen
“miljøforkjemper” om denne gruppen.
Det finnes ingen absolutt internasjonal
definisjon av hvem som kan kalles en
menneskerettighetsforkjemper, eller en
forkjemper for miljø og landrettigheter.
I denne rapporten identifiserer vi forkjempere for miljø og landrettigheter først
og fremst på bakgrunn av hva de gjør;
ikke-voldelige handlinger for å beskytte
miljøet og forsvare landrettigheter.

Menneskerettighetsforkjempere kan
være journalister eller advokater, politikere eller byråkrater, aktivister eller samfunnsledere som avslører og bekjemper
menneskerettighetsbrudd, overgrep
og miljøødeleggelser, fordrivelse og
landran. Men ofte er de helt alminnelige
folk på landsbygda som kjemper for sine
landrettigheter.

livsfare på grunn av sitt engasjement for
et av jordklodens viktigste økosystemer,
men som ikke får den globale oppmerksomheten som Berta Cáceres fikk.

forkjemper. Mens Brasil og Colombia
topper listen over antall drap i 2016,
opplever Indonesia et økende antall
overgrep og trusler mot dem som
kjemper for bevaring av landets truede
regnskoger.

I rapporten løfter vi særlig frem stemmer
fra tre av verdens største regnskogland,
som også er blant Regnskogfondets
viktigste samarbeidsland: Brasil, Colombia
og Indonesia.
Disse tre befinner seg høyt på listen over
land hvor det er spesielt farlig å være miljø-

Disse tre landene er sentrale i den norske
regjeringens klima- og skogprosjekt, der
Norge fra 2007 til 2020 har forpliktet
seg til å bevilge opp mot tre milliarder
kroner årlig til arbeidet for å redusere
klimautslipp fra ødeleggelse av skog.

Det er en epidemi nå, en kultur av straffefrihet, en idé
om at hvem som helst kan drepe miljøforkjempere
uten konsekvenser, eliminere dem som står i veien.
John H. Knox, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø

• Norges engasjement i Brasil:
Brasil er verdens største regnskogland.
Norge og Brasil har siden 2008 hatt
en samarbeidsavtale der Brasil mottar
penger for å redusere avskogingen i
Amazonas. Brasil har totalt fått omlag
7,5 milliarder kroner fra Norge, noe
som gjør Brasil til et av de største
mottagerlandene for norsk bistand.
Norge har gjennom mange år også hatt
et urfolksprogram, som har bidratt til å
styrke urfolksbevegelsen og skapt en
arena for dialog omkring urfolks
rettigheter.
Avskogingen i brasiliansk Amazonas 		
var rekordhøy like etter årtusenskiftet,
men har siden gått kraftig ned. De siste
årene har imidlertid avskogingen igjen
økt, og FN-eksperter har advart om 		
sterke angrep på urfolks rettigheter.8
• Norges engasjement i Indonesia:
I 2010 inngikk Norge og Indonesia en
tilsvarende samarbeidsavtale om 		
regnskogsbevaring, der Norge lover å
betale inntil én milliard dollar dersom
Indonesia reduserer avskogingen.
Indonesia er et av landene i verden som
har hatt høyest avskoging, blant annet
knyttet til etablering av palmeoljeplantasjer i tidligere regnskogsområder.
Indonesia har foreløpig ikke klart å
redusere avskogingen, slik Brasil har
gjort.
Regnskogsbevaring og urfolks rettigheter
har imidlertid kommet mye høyere på
dagsorden enn det var for få år tilbake,
og samarbeidsavtalen med Norge har

trolig vært en viktig årsak til dette. Det
var et viktig gjennomslag for urfolks
rettigheter da Indonesias grunnlovsdomstol i 2014 slo fast at landets
urfolk har rettmessig krav på landområdene de tradisjonelt har bodd på.
Både når det gjelder skogbevaring og
reell oppfyllelse av urfolks rettigheter
er det imidlertid mye som gjenstår i
Indonesia.
• Norges engasjement i Colombia:
Colombia har også en samarbeidsavtale
om skogbevaring med Norge. Avtalen
ble signert i 2015, og dersom
Colombia reduserer avskogingen kan
landet motta 1,8 milliarder kroner
fram til 2020.

forkjemper for menneskerettigheter, kan
ikke være bekjent av at mennesker som
kjemper for den samme regnskogen som
Norge vil redde, trakasseres og drepes i
forsøket.
I denne rapporten har vi forsøkt å
kartlegge aktørene, årsakene, konsekvensene og hva som kan gjøres for å stoppe
voldsspiralen. Til slutt gir rapporten
anbefalinger til hvordan norske myndigheter og norsk næringsliv kan bidra til
at forkjempere for miljø og landrettigheter kan få en tryggere hverdag – slik
at kampen for regnskogen ikke lenger
blir en kamp på liv og død.

Norge har hatt et langvarig engasjement
knyttet til fredsprosessen mellom den
colombianske regjeringen og FARCgeriljaen. Fredsforhandlingene startet
offisielt i Oslo i 2012, og Norge deltok
aktivt under fredsforhandlingene helt
fram til fredsavtalen ble signert i 2016.
Det er få land som på papiret har like
sterk beskyttelse av urfolks rettigheter
som Colombia, men i praksis er urfolk
under sterkt press også her. Fredsavtalen kan paradoksalt nok føre til
ytterligere press på urfolk i colombiansk
Amazonas, fordi ulike aktører ønsker å
få tilgang på naturressursene i området.
Et særlig ansvar
Det sterke norske engasjementet i disse
tre landene gir norske myndigheter et
spesielt ansvar. Norge, som en global

8) FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR), 8. juni 2017
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REGNSKOGFONDETS
ENGASJEMENT I:

BRASIL

I Brasil har urbefolkningen og miljøaktivister i flere tiår protestert mot
Belo Monte-dammen i Xingu-elven
i Amazonas, et av verdens største
vannkraftanlegg.

ANTONIA MELO er en av dem som
har kjempet innbitt mot Belo Monte,
som ble satt i drift i april 2016 og skal
stå klar i 2019. Den gigantiske dammen
har blant annet slukt store regnskogsområder og fjernet brorparten av vannføringen langs et 100 kilometer langt elveleie.
Konsekvensene er store for lokale urfolks
levekår og levebrød.
Melo betaler en høy pris for sin kamp
mot prestisjeprosjektet. Væpnede menn
dukker opp der hun bor, og hun mottar
trusler jevnlig. Dette er et område der
lovløsheten hersker, og ukjente gjerningsmenn har allerede tatt livet av hennes
nærmeste venninne og samarbeidspartner, Dorothy Stang.
Les mer om Antonia Melo på side 44
Dette gjør Regnskogfondet i Brasil:
Amazonas er verdens desidert største
regnskog. Det meste av Amazonas ligger
i Brasil.
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I underkant av 20 % av brasiliansk
Amazonas er avskoget og rundt halvparten
forringet og skadet. Regnskogfondet samarbeider med en rekke aktører i Brasil
for å bidra til bærekraftig forvaltning av
regnskog, styrke nasjonale rammeverk
for skog og urfolk, og bidra til bedre
praksis i særlig viktige sektorer, som kveg
og soya.
I samarbeid med våre partnere bidrar vi
til å:
• Styrke urfolksorganisasjoners
muligheter til å påvirke situasjonen
for urfolk, gjennom å påvirke
nasjonal politikk og forvaltning av
urfolksterritoriene.
• Utvikle prosedyrer for hvordan lokalbefolkningen skal konsulteres dersom
det skal bygges veier, dammer eller
foretas andre inngrep i naturen.
• Bidra til bærekraftig bruk av regnskogen gjennom å støtte at lokalbefolkningen utvikler forvaltningsplaner for 38 urfolksterritorier på til
sammen mer enn 400 000 km2.
• Støtte nettverk av urfolk- og andre
sivilsamfunnsorganisasjoner som
dokumenterer trusler mot regnskogen,
og sammen jobber for å bevare
sammenhengende regnskogsområder
og sikre urfolks rettigheter. Politisk
påvirkningsarbeid utgjør en viktig del.

COLOMBIA

I Colombia protesterer urfolksgruppa
nasaene mot oljeutvinning i
regnskogen der de lever.

OSCAR PISSO lever i konstant frykt
for eget liv. Han er en av dem som har
hevet stemmen. De som roper høyest,
blir truet, skadet og i noen tilfeller drept.
Pisso har fortsatt arr på ryggen fra januardagen i 2014, da han ble angrepet med
slag og macheter – av menn i kjeledresser
fra oljeselskapet Gran Tierra.
Beskjeden var tydelig: Hold deg unna,
eller bli drept. Det var ikke første gang
han fikk dødstrusler. De siste årene har
han vært på flukt og knapt hatt kontakt
med sine seks barn.
Les mer om Oscar Pisso på side 47
Dette gjør Regnskogfondet i Colombia:
Colombias regnskoger er utsatt for et
voldsomt krysspress. Det var fra de dype
skogene FARC-geriljaen kjempet mot
myndighetene i den mer enn 50 år lange
borgerkrigen, som endte med en
fredsavtale i 2016. Med fredsavtalen står
tidligere utilgjengelige territorier i fare
for å bli åpnet for blant annet olje- og
gruvevirksomhet, og industrielt jordbruk.

						

Samtidig foregår det en “krig” i
regnskogene – mot narkotikakartellene,
som bruker skogene til kokaproduksjon.
Åpningen av Amazonas for kommersielle aktører, kombinert med illegal
virksomhet, legger særlig press på
urfolkssamfunn – som er svake og
fragmenterte etter Colombias langvarige
borgerkrig.
Colombia er Regnskogfondets nyeste
samarbeidsland. Programsamarbeidet ble
etablert i 2016, og er fortsatt under
utvikling.
I samarbeid med våre partnere skal vi
bidra til:
• At urfolk i utvalgte områder av 		
colombiansk Amazonas styrker sine
samfunnsstrukturer for bærekraftig
forvaltning av sine territorier.
• Anerkjennelse av urfolks kollektive
rettigheter til land, samt retten til 		
fritt og informert forhåndssamtykke
når det gjelder virksomhet som 		
berører deres territorier.
• Å drive politisk påvirkningsarbeid for
etablering og bærekraftig forvaltning
av sammenhengende områder av 		
vernet regnskog i Colombia.
• Å synliggjøre effektene av utvalgte
selskapers aktiviteter i colombiansk
Amazonas.

INDONESIA

I Indonesia er det marginaliserte
Orang rimba-folket på Sumatra
omgitt av palmeoljeplantasjer på
alle kanter.

BESARING ble knivstukket og slått,
landsbyen hans brent og rasert, kvinner
og barn måtte flykte. Orang rimbaene
levde en gang nomadiske liv i regnskogen,
men mesteparten av deres tradisjonelle
områder er i dag omgjort til palmeoljeplantasjer.
Orang rimbaenes levekår er blitt dramatisk
forringet siden 1970-tallet. Mange lever i
dyp fattigdom, rammet av sult og underernæring. I tillegg blir de stadig utsatt
for vold og trakassering.
Les mer om Besaring og orang rimbaene
på side 50
Dette gjør Regnskogfondet i Indonesia:
De siste 50 årene er halvparten av Indonesias regnskoger gått tapt. Ingen steder
i verden forsvinner regnskogen raskere
enn her, på grunn av myndighetenes
ukritiske utdeling av tillatelser til alt fra
gruvedrift og tømmerhogst til palmeoljeplantasjer gjennom flere tiår. Den omfattende avskogingen har plassert Indonesia
i verdenstoppen for klimautslipp.

I 2009 lovet myndighetene å redusere
Indonesias klimautslipp med 41 %,
dersom de fikk internasjonal hjelp. Siden
mesteparten av utslippene kommer fra
skog- og landbrukssektoren, må tiltakene
settes inn her. Norske myndigheter lovet
å bidra med opp til en milliard dollar
dersom Indonesia klarte å redusere
klimagassutslipp fra avskoging. Regnskogfondet, som har arbeidet i Indonesia
siden 1997, har økt innsatsen i landet i
kjølvannet av det nye politiske klimaet.
I samarbeid med våre partnere bidrar vi
til å:
• Sikre urfolk eierskap til tradisjonelle
områder.
• Drive fram reformer i skogsektoren,
med mål om å stanse avskogingen og
få på plass skogforvaltning som
reduserer konfliktnivået og tar hensyn
til urfolk og lokalsamfunns rettigheter
– blant annet ved å kreve åpenhet og
deltakelse i politikkutvikling.
• Eksponere lovbrudd, ulovlig
avskoging og rettighetsbrudd, og
legge press på myndigheter for å sikre
håndhevelse av lovverket.
• Få privat sektor til å opptre mer
ansvarlig og ikke bidra til regnskogsødeleggelse og brudd på menneskerettighetene.
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DREPT: Berta Cáceres
grunnla en paraplyorganisasjon for miljøforkjempere som kjemper imot
illegal hogst, landrettigheter og bedre levekår
DREPT: Bill Kayong fra Malaysia jobbet som politisk
for urfolk i Honduras. I
sekretær i det viktigste opposisjonspartiet i Sarawak, og
ble
hun drept,
etter
hjalp urfolk som kjemper2016
for å ta
tilbake
land regjeringen
år medI juni
grove
trusler.
har gitt til et palmeoljeselskap.
2016
ble han drept
på vei til jobb. (Foto: PKR(Foto:
Sarawak)
Tim Russo/Goldman Environmental Prize)
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KAPITTEL 1

MILJØKAMP PÅ
LIV OG DØD
Malaysia, 21. juni 2016: Det er tidlig
morgen. BILL KAYONG (43) sitter i
pickupen på vei til jobb. I et veikryss i
Miri, en by på kysten av den malaysiske
staten Sarawak, stopper han på rødt lys.
Plutselig smadrer to kuler sidevinduet og
treffer ham i hodet. Bill dør momentant.
Dagen før hadde organisasjonen Global
Witness presentert sin årlige rapport om
drap på forkjempere for miljø og landrettigheter. Tallene for 2015 var rekordhøye. For 2016 skulle det bli enda verre.
Bill var politisk sekretær for lederen av
det viktigste opposisjonspartiet i Sarawak,
PKR. Han hadde lenge engasjert seg i å
beskytte urfolket Darayk, som mister
stadig mer av sine tradisjonelle territorier
til palmeoljeplantasjer og tømmerhogst.
I tiden før han døde, forsøkte Bill å
hjelpe et lite samfunn i Sungai Bekelit,
60 km sør for Miri, med å ta tilbake
land som myndighetene hadde overført
til et malaysisk palmeoljeselskap. Få
dager etter drapet ble Datuk Stephen
Lee Chee Kiang, en av sjefene og
hovedaksjonær i selskapet Tung Huat
Niah Plantation, siktet for drapet. Han
ble senere frikjent, på grunn av manglende
bevis, sammen med tre andre. For en
fjerde tiltalt har dommen ennå ikke falt.9

Året da Bill Kayong ble drept var det
verste siden registreringen av drap på
forkjempere for miljø og landrettigheter
startet i 2002: Hver uke ble fire forkjempere drept. Det viser tall fra
organisasjonen Global Witness, som
totalt har dokumentert 201 drap på
“forkjempere for miljø og landrettigheter” i 2016. I 2002 var tallet 50.
Miljøkampen er blitt en kamp på liv
og død.

Brasil, verdens største regnskogland,
troner øverst på den dystre statistikken
over drap på miljøforkjempere, med hele
49 drepte i 2016. I de første ni månedene
av 2017 ble det registrert 43 drap.11

Organisasjonen Front Line Defenders
har på sin side så langt dokumentert 299
drap på menneskerettighetsforkjempere i
2016, hvorav om lag halvparten av de
drepte er definert som “forkjempere for
urfolk-, land- og miljørettigheter”. Også
de melder om en økning.

– (…)i de fleste tilfeller blir forkjempere
for landrettigheter drept av leiemordere
og private militser, som opererer på
vegne av mektige landeiere.12

Begge organisasjoner peker på at fenomenet
sprer seg til stadig flere land. Global
Witness registrerte miljø- og landrelaterte
drap i 24 land i 2016, mot 16 i 2015.
Forskjellene i tallene mellom Global
Witness, som fokuserer særlig på miljøforkjempere, og Front Line Defenders,
som fokuserer på menneskerettighetsforkjempere generelt, skyldes sannsynligvis ulike definisjoner og innhentingsmetoder. Vi har i denne rapporten valgt
å ta utgangspunkt hovedsakelig i Global
Witness sine tall, siden de fokuserer på
forkjempere for miljø og landrettigheter.
Brasil på topp
60 % av de drepte i 2016 kommer fra
Latin-Amerika,10 hvor myndigheter og
næringsliv i nesten hvert eneste land kan
knyttes til drap på forkjempere for miljø
og landrettigheter de siste årene. Men
drap, trusler, overgrep og angrep på
miljøforkjempernes rettigheter skjer over
hele verden.

9) The Guardian, 24. mars 2017 / The Borneo Post, 18. august 2017 / The Star, 6. juni 2017
10) Front Line Defenders, 2017
11) The Guardian: The Defenders Tracker
12) Article 19, 2016
13) FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR), juni 2017

Landkonflikter utløser svært mye av
volden i Brasil. I 2006 uttalte Hina Jilani,
daværende spesialrepresentant for FNs
generalsekretær, sterk bekymring for
volden og de mange drapene.

Over et tiår senere er situasjonen verre
enn noen gang. Tre av FNs rapportører
uttrykte i juni 2017 sin uro over de høye
drapstallene på forkjempere for miljø og
landrettigheter – så mye som ett drap
ukentlig. Urfolk er særlig utsatt.13
Den politiske situasjonen i Brasil har
styrket de store landeieres innflytelse. I
tillegg er det offentlige mindre villig til å
finansiere statlige institusjoner som
beskytter urfolk og etterforsker miljøkriminalitet.
Colombia på andreplass
På andreplass følger Colombia med 37
drepte, flere enn noen gang tidligere
registrert. 2017 ligger an til å bli et nytt
katastrofeår for menneskerettighetsforkjemperne i landet, til tross for fredsvinden som blåser over landet.
Tvert imot meldes det om økt forfølgelse
av menneskerettighetsforkjempere etter
fredsavtalen fra november 2016. I de
første ni første månedene av 2017, er
det registrert 28 drap på miljø og landforkjempere. FN melder på sin side om
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URFOLK ER SÆRLIG UTSATT
Urfolk er en særlig utsatt gruppe. Omlag
40 % av de drepte miljøforkjemperne i
2014, 2015 og 2016 tilhørte ulike urfolksgrupper, til tross for at de utgjør kun 5 %
av verdens befolkning.
Av de 260 millioner menneskene som
lever i verdens regnskoger, er 60 millioner
urfolk, fordelt på et stort antall etniske
grupper. Brasil alene har 170 ulike urfolksgrupper. Totalt finnes det opp mot 500
millioner urfolk i verden. På verdensbasis
vokter urfolk mellom 50 og 80 % av
landjordas dyre- og plantearter.

en drapsbølge på politiske opposisjonsledere og ledere av sivilsamfunnsorganisasjoner. Hele 127 ble drept bare i 2016.14
En forklaring er at kriminelle grupperinger
fyller maktvakuumet der FARC har lagt
ned våpnene. Geriljaen drev sin kamp
mot regjeringen fra hemmelige leire dypt
inne i regnskogen. Områder som også er
yndede skjulesteder for våpensmuglere,
narkotikaprodusenter og andre kriminelle
grupper, som mer enn gjerne fyller
maktvakuumet, dersom myndighetene
ikke makter å gjøre det.15

aktivisme. De ni første månedene av
2017 er det registrert 10 drap.
Honduras havner på femteplass, men ser
vi på antall drap i forhold til innbyggertall det siste tiåret, er Honduras verdens
farligste land for miljøforkjempere.
Nestemann på listen, Nicaragua, er i
ferd med å bli en god utfordrer til denne
tvilsomme tittelen.

Lang liste verstinger
På tredjeplass ligger Filippinene, med 28
drap i 2016. Den massive gruvedriften i
landet gir grobunn for overgrep, som gjør
landet til Asias versting når det gjelder
antall drap på miljøforkjempere. I løpet
av de ni første månedene i 2017 ble 23
miljøforkjempere drept.
Listen over land med særlig høye drapstall i 2016 fortsetter med India, med 16
drap. Antallet drap har økt i kjølvannet av
hardhendt håndtering og undertrykkelse
av lokale protester og sivilsamfunnets

Store mørketall
201 er rapportert drept i 2016. Etter alt å
dømme er det store mørketall. Mange
drap på miljøforkjempere blir nemlig
aldri rapportert eller registrert. Det
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langt dårligere enn for majoritetsbefolkningen på områder som fattigdom, helse
og menneskerettigheter.
Urfolks rettigheter, inkludert landrettigheter, har et særlig vern i internasjonalt
lovverk (les mer på side 30).

Opp gjennom historien har urfolk lidd
mye urett som følge av at de blant annet
har vært kolonisert og fratatt sine
landområder og ressurser. I dag er
situasjonen for urfolk i de fleste land

I Afrika er det blitt farligere enn noen
gang å forsvare nasjonalparkene. Et stort
antall skogvoktere ble drept i 2016,
særlig i Den demokratiske republikken
Kongo. Ni av de ti miljøforkjempere
som ble drept i landet i 2016 var
skogvoktere.16 Trenden fortsetter. De
første åtte månedene i 2017 er åtte
skogvoktere drept i nasjonalparken
Virunga, i følge parkledelsen. Mer enn
160 skogvoktere er blitt drept fordi de
beskytter parken de siste 20 årene.17

14) Bistandsaktuelt, 16. august 2017
15) The Guardian, 19. februar 2017
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Typiske kjennetegn for urfolk er at de er
en minoritet i samfunnet de er en del av,
selv om de er den folkegruppene som
ofte bodde først i området. De har som
regel en særegen kultur nært knyttet til
landområdene de bor på, og skiller seg
sosialt, kulturelt og språklig fra den
dominerende befolkningen.

16) Save Virunga, 31. juli 2017
17) The Guardian, 16. august 2017

gjelder særlig drap som skjer i avsidesliggende områder. Mange miljøforkjempere,
som ofte også er urfolk, lever i isolerte
områder med liten tilgang til offentlige
tjenester, rettsvesen og kommunikasjonsmidler.
Myndighetene har på sin side ofte ikke
noe system for å registrere drap på
menneskerettighetsforkjempere generelt,
eller forkjempere for miljø og landrettigheter spesielt. Manglende etterforskning
av mistenkelige dødsfall bidrar også til
mørketallene.
Det har nok også betydning for mørketallene at nasjonale og internasjonale
medier ofte har har begrenset mulighet
til å operere fritt i flere av landene der
miljøforkjempere er truet. I de regnskogsrike indonesiske provinsene Papua
og Vest-Papua på øya Ny-Guinea, har
internasjonale medier for eksempel liten
tilgang. Siden Indonesia tok kontroll over
regionen i 1963 har det eksistert en
separatistbevegelse som sentrale myndigheter prøver å tilintetgjøre. Indonesias
kontroll over regionen sementeres
gjennom massive industrielle utviklings-

FORTELLER DE DREPTES HISTORIER
I juli 2017 startet den britiske avisen
The Guardian og organisasjonen Global
Witness et eget dokumentasjonsprosjekt, ”The Defenders”, som
løpende formidler historiene til dem
som blir drept i kampen for miljø og
landrettigheter. Historier og analyser er
samlet på ett nettsted, som oppdateres
kontinuerlig.
The Guardian skal også dokumentere
historiene til noen av dem som til daglig
lever med trusler eller utsettes for
overgrep, gjennom sitt omfattende
nettverk av utenriks- og miljøkorrespondenter.

prosjekter innen gruvedrift, tømmerhogst og plantasjesektoren, og massive
folkeforflytningsprogrammer, der folk
flyttes fra andre deler av Indonesia til
Papua, slik at de opprinnelige innbyggerne utgjør en stadig mindre andel av
befolkningen.
Resultatet er mange konflikter med
urbefolkningen, som i praksis ikke har
anerkjente landrettigheter. Manglende
mediedekning bidrar til at verden vet
lite om deres skjebne og situasjonen for
Indonesias siste gjenværende store regnskogområder. Regnskogfondet, som
samarbeider med flere lokale partnere i
regionen, mottar imidlertid ofte rapporter
om overgrep og konfrontasjon mellom
urfolk og enten militære eller selskaper.
Sivilsamfunnets mange organisasjoner er
en viktig kilde til informasjon om hva
som skjer lokalt. Begrensningene som
mange steder legges på sivilsamfunnsaktørers mulighet til å organisere seg og
arbeide bidrar også til mørketallene.

Initiativet gir et betydelig bidrag til
arbeidet med å synliggjøre og dokumentere den prekære situasjonen for
forkjempere for miljø og landrettigheter.
Mens Global Witness tidligere har
publisert en årlig oppsummering, får vi
gjennom ”The Defenders” en kontinuerlig oppdatering. Håpet er at økt
synlighet kan bidra til å snu den negative
trenden.20

landrettigheter kommer i mange former
og fra mange kanter. Det er vanskelig
nok å registrere alle drap, men det er
enda mer krevende å få oversikt over
omfanget av trusler, trakassering og
vold.
Ifølge FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere blir forkjempere
for miljø og landrettigheter utsatt for alt
fra forsvinninger, seksuell trakassering,
trusler og vold mot dem og deres familie,
utpressing, maktbruk mot fredelige
demonstrasjoner, reiseforbud, juridisk
trakassering og illegal overvåkning.18
Et fellestrekk for mange av dem som blir
drept, er at drapene sjelden kommer som
lyn fra klar himmel. Ofte har de meldt
fra til politiet om trusler og bedt om
beskyttelse før de ble drept.

Jorda og hjemmet vårt er ikke
til salgs. Ikke bare
er vi i ferd med å
miste landet vårt,
men kulturen,
språket og hele
vårt folk kan gå
tapt.

Bertha Bejarano Congo,
miljøforkjemper i Brasil19

Trusler og andre overgrep
Drap er det ultimate overgrepet, men
angrepene på forkjempere for miljø og
18) Rapport om miljøforkjempere til FNs generalforsamling, 2016
19) Intervju med Regnskogfondet, 2013
20) www.theguardian.com/environment/series/the-defenders
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MILJØFORKJEMPERE DREPT

153
40%

Tallkilder: Global Witness 2014-2017 og The Guardian (The Defenders Tracker)

er blitt drept så langt i 2017
(Pr. 11. oktober 2017)

av de drepte i 2014-2016
var urfolk

Foto: Thomas Marent
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Drepte miljøforkjempere i 2015 og 2016
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DREPT: Luiz Alberto Araújo fra Brasil var leder for
kommunens miljøavdeling i Altamira. Han la seg ut med
mektige krefter i sin kamp for å håndheve bevaring av
regnskogen. I oktober 2016 ble han drept.
(Foto: Município de Altamira)
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KAPITTEL 2

NATURRESSURSENES
FORBANNELSE
Brasil, 13. oktober 2016: Solen har
akkurat gått ned i Altamira, en liten by
ved bredden av Xingu-elven i hjertet av
brasiliansk Amazonas. LUIZ ALBERTO
ARAÚJO (54) parkerer bilen utenfor
hjemmet, men rekker ikke en gang å
åpne døren før to maskerte menn på
motorsykkel skyter mot ham.
Syv kuler borer seg inn i kroppen til Luiz
i førersetet. Ved siden av ham sitter kona,
i baksetet de to stesønnene. Men drapsmannen er ikke ferdig. Han hopper av
sykkelen, åpner bildøren og setter
ytterligere to kuler i Luiz, med familien
som vitner.
Luiz hadde lenge levd med dødstrusler.
Familien hadde flyttet på grunn av dem.
Luiz pådro seg mektige fiender gjennom
jobben som leder for kommunens miljøavdeling og kampen for å håndheve
bevaring av regnskogen.
Han hadde blant annet anmeldt
operatørene av Belo Monte-dammen til
føderale myndigheter for fiskedød. Han
bidro også til å bøtelegge eierne av en
gullgruve for ødeleggelse av skog og
utslipp av kvikksølv, og fikk stoppet en
illegal gruppe tømmerhoggere. Politiet
tror det kan ligge politiske motiver bak
drapet, som sannsynligvis ble utført av
profesjonelle leiemordere.21

Hva gjør forkjempere for miljø og landrettigheter, slik som Luiz Alberto Araújo,
til en så utsatt gruppe? Felles for landene
som troner øverst på statistikken over
antall drepte, er at de er blant de rikeste
i verden målt i naturressurser.
Kampen om ressursene fører til et massivt
press mot naturen og menneskene som
lever av den, og på organisasjoner og
personer som arbeider for å beskytte
menneskerettigheter knyttet til miljøforvaltning og landeierskap. Motstanderne
er gjerne mektige krefter i næringslivet
og hos myndighetene, som jakter på
henholdsvis profitt og økonomisk vekst.
Konflikter mellom myndigheter, næringsliv og lokalsamfunn knyttet til bruk av
land og naturressurser ligger til grunn for
nesten alle drapene registrert i 2016.22
Verdens befolkning er forventet å øke fra
7,6 milliarder i 2017, til 9,8 milliarder i
2050, ifølge FN. Nesten all vekst vil skje i
utviklingsland. Kampen om ressursene
vil sannsynligvis hardne når verden skal
brødfø 2,2 milliarder flere mennesker
enn i dag.
– I kjølvannet av at den globale etterspørselen etter naturressurser øker, er
miljøet i ferd med å bli den nye frontlinjen for menneskerettigheter og vår
felles fremtid, slo FNs spesialrapportør
for menneskerettighetsforkjempere,
Michel Forst, fast i sin rapport til FNs
generalforsamling i 2016.
Utviklingsmodellen i mange land legger
vekt på store infrastrukturprosjekter –
som vannkraftanlegg, oljerørledninger
og veier – som ofte sluker store land- og
skogområder og påvirker tusenvis av
mennesker.

21) The Guardian, 24. oktober 2016
22) Global Witness, 2017
23) Mongabay, 13. mars 2017
24) FNs miljøprograms hjemmeside

Belo Monte-vannkraftverket i Xinguelven i brasiliansk Amazonas er et
eksempel. Det enorme dam- og
kanalanlegget, som ble satt i drift i april
2016 og skal stå helt klart i 2019, har
hatt alvorlige konsekvenser for urfolks
levekår og levebrød. I tillegg til skogen
som er blitt borte, skal anlegget ha
forårsaket massiv fiskedød. Om lag
20.000 mennesker skal ha blitt fordrevet
fra sine tradisjonelle områder. Lokale
organisasjoner mener tallet er langt
høyere.23
Samtidig fører ønsket om fortsatt vekst
og velstand for en økende befolkning til
stadig større industriell utnyttelse av
både ikke-fornybare og fornybare natur
ressurser – fra kull, gass og olje, til
jordbruksland, vann og tømmer.
Nye infrastrukturprosjekter og økt uttak
av naturressurser skjer ofte i områder
preget av konkurrerende interesser,
sårbar natur og omdiskuterte eierforhold. Resultatet er rasert natur, brudd på
menneskerettighetene, konflikt – og i
noen tilfeller krig.
Ifølge FNs miljøprogram (UNEP) har
kampen om naturressurser vært en
faktor i så mange som 40 % av voldelige
konflikter i verden de siste 60 årene.
Bare siden 1990 har minst 18 voldelige
konflikter hatt sitt utspring i kampen
om råvarer som tømmer, mineraler, gull
eller olje, samt land og vann.24
Kommersielle interesser
Global Witness påpeker at i de aller
fleste tilfeller blir forkjempere for miljø
og landrettigheter utsatt for trusler og
overgrep fordi de er kritiske til kommersielle prosjekter.
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I kjølvannet av at den globale etterspørselen etter naturressurser øker, er miljøet i ferd med å bli den nye frontlinjen
for menneskerettigheter og vår felles fremtid.
Michel Forst, FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere

Organisasjonen Business and Human
Rights Resource Centre har på sin side
registrert over 400 saker i 2015 og 2016,
der menneskerettighetsforkjempere – som
spesifikt jobber for å kreve ansvarlighet
fra næringslivsaktører – er blitt angrepet,
trakassert eller drept.25
– Du må være veldig forsiktig i denne
jobben [å kjempe mot avskoging].
Enhver som jobber med miljøspørsmål i
Amazonas kjenner på frykten, sier Marcelo
Salazar i Instituto Socioambiental (ISA) i
Altamira i Brasil, som jobbet sammen med
Luiz Alberto Araújo, til the Guardian.26
Ingen industri er “farligere” enn utvinningsindustrien. 33 forkjemperne for
miljø og landrettigheter ble i 2016 drept
etter å ha tatt opp kampen mot gruveog oljevirksomhet ifølge Global Witness.
Tømmerindustrien, med 23 drepte i
2016 mot 15 i 2014, og industrielt
jordbruk, også med 23 drepte, deler
andreplassen over farlige industrier.
Også Business and Human Rights
Resource Centre peker på utvinningsindustrien som versting. Gruve-, olje-,
gass- og kullindustrien stod for 38 % av
angrepene de har dokumentert i 2015
og 2016, etterfulgt av industrielt jordbruk og dambygging.
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sikre gjenværende regnskog. Mens andre
steder har det vært en ren papirøvelse,
andre steder slår tidligere vern sprekker.
I Indonesia har myndighetene i årtier
delt ut konsesjoner for tømmerhogst,
etablering av industrielt jordbruk og
gruvevirksomhet over en lav sko – også i
områder der det er gjort vedtak om vern.
Særlig palmeoljeindustrien har spist
stadig mer av regnskogen, etter at etterspørselen tok av på verdensbasis.
Tendensen er den samme i Brasil. Selv
om landet har gode lover og regler for
skogbevaring og urfolks rettigheter, har
myndighetene de siste årene satt i gang
politiske og juridiske prosesser som tar
sikte på å redusere verneområder og innskrenke urfolks etablerte rettigheter. Etter
mange år med nedgang har avskogingen
igjen skutt fart i landet – særlig på grunn
av kvegdrift.
Korrupsjon utbredt
En ting er at det åpent legges politisk og
juridisk til rette for økt utvinning av
naturressurser. I tillegg er korrupsjon en
global drivkraft for ødeleggelse av miljøet,
og et utbredt problem i landene som
troner øverst på statistikken over antall
drepte forkjempere for miljø og landrettigheter.

Rettigheter og vernevedtak i fare
De store regnskoglandene har de siste
tiårene gjort en rekke vernevedtak for å

Ved å kjøpe seg allierte i politikken, tar
næringsinteresser seg til rette i vernede
skoger og urfolksterritorier. Det bidrar

25) Nøkkelfunn, databasen, pr. februar 2017
26) The Guardian, 24. oktober 2016

27) BBC News, 13. juli 2017
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til at forkjempere for miljø og landrettigheter fortsetter å bli truet, trakassert
og drept når de protesterer mot
prosjektene.
Både Brasil, Colombia og Indonesia
ligger for eksempel i feil ende av skalaen
i Transparency Internationals korrupsjonsindeks for 2016. Siden 2014 har
Brasil vært preget av politisk krise etter
korrupsjonsskandaler, som har implisert
mange titalls politikere fra alle politiske
partier og prominente næringslivsledere
fra sektorer som oljeindustrien, kjøttindustrien og anleggsindustrien.27
Manglende konsultasjon
En annen vesentlig drivkraft for volden,
er at lokalbefolkningen ofte ikke blir
konsultert når nye konsesjoner for
næringsvirksomhet skal deles ut eller
infrastrukturprosjekter settes i gang.
Ofte blir de heller ikke kompensert for
tap av landområder som har vært deres
levebrød og tradisjonelle forankring i
generasjoner.
Noen ganger vet de ikke en gang at
området der de bor skal forvandles til
plantasje eller gruve, før bulldoserne
begynner å rasere skogen rundt dem.
Selv der konsultasjoner gjennomføres,
hender det ofte at lokalbefolkningen
nektes fullt innsyn, at vital informasjon
ikke foreligger på et språk de forstår, og
at viktige avgjørelser blir tatt i deres
fravær. Ofte blir lokale ledere truet og

NATURRESSURSER OG FREDSBYGGING
Antallet drap på forkjempere for miljø og
landrettigheter i Colombia økte med hele
40 % i 201631 – året da fredsavtalen ble
undertegnet og landets president
mottok fredsprisen. At det er blitt
farligere enn noen gang å kjempe for
miljø og landrettigheter i Colombia er en
illevarslende indikator på mulighetene
for å oppnå varig fred.
Hvordan naturressursene og landrettigheter fordeles og forvaltes kan nemlig
befeste en fredsavtale – eller sette den i
fare. I følge FNs miljøprogram (UNEP) er
det dobbelt så stor sjanse for nye
konfliktepisoder innen fem år i områder
som er rike på naturressurser.32
Etter fredsavtalen i Colombia øker nå
presset på landets skoger, menneskene
som bor der – og de som kjemper for
deres rettigheter.

En usalig blanding av militser, paramilitære og kriminelle rykket inn der
FARC-geriljaen har trukket seg ut.
Samtidig har myndighetene aktivt
invitert næringslivsaktører til å ta nye jafs
av den enorme, grønne ressurskaka
Colombias regnskoger byr på og som
krigen gjorde det komplisert å utnytte. Et
næringsliv som, da krigen raste, hyppig
ble beskyldt for å alliere seg med paramilitære krefter, som stod for grove
overgrep mot sivile.
I etterkant av fredsavtalen har mange –
særlig urfolk og afro-colombianere, som
ble fordrevet av krigshandlingene – vendt
hjem til skogene de opprinnelig kommer
fra. Men når de har forsøkt å ta tilbake
land som ble stjålet fra dem under krigen,
har de på ny blitt utsatt for vold og
trakassering.31

Landspørsmål og jordreform stod
sentralt i fredsforhandlingene i Colombia,
og fredsavtalen inneholder et eget
kapittel om dette. Også urfolks grunnlovfestede rettigheter er viet et eget
kapittel, der retten til forhåndskonsultasjon fremheves. Per september 2017
er urfolks rettigheter ikke implementert i
tråd med avtalen, mens landreformen
bare så vidt er satt i gang. Det bekymrer
lokale urfolksorganisasjoner, som også
påpeker at det er avgjørende at
regjeringen inkluderer urfolk i implementering av fredsavtalen når de først
kommer i gang.
Regnskogfondet mener Colombia må
gjøre en langt bedre jobb med å følge
opp landreform og befeste urfolks
rettigheter enn det vi har sett i fredens
første år. De må også sikre at menneskene som kjemper for miljø og landrettigheter kan jobbe trygt. Begge deler
er avgjørende for å oppnå varig fred.

Vi kjemper for vår jord, vårt vann, våre liv. Dette er ikke fred.
Det blir ikke fred i Colombia dersom våre naturressurser blir
solgt på denne måten.
Jakeline Romeo, Fuerza de Muheres Wayúu34

utsatt for vold for å presse dem til
“enighet”.28
Brasil har ennå ikke regulert retten til
konsultasjon, selv om landet har ratifisert
internasjonale konvensjoner som gir
skogavhengig folk rett til å bli konsultert.
I 2016 ble utbyggingen av Belo-Monte
dammen stanset av domstolen i delstaten
Para, på grunn av manglende konsultasjon med syv urfolksgrupper som var
berørt av dammen. Dommen ble deretter
overstyrt av en høyere rettsinstans, og
begrunnet med at å stanse prosjektet
ville føre til “alvorlig skade for landets
økonomi”. Urfolk berørt av dammen ble
aldri seriøst konsultert.29
Manglende konsultasjon, samtykke og
kompensasjon, kombinert med lite

gjennomsiktige prosesser, er ofte gnisten
som antenner voldelige konfrontasjoner.
– Hvis lokalsamfunn og miljøforkjempere
er aktive partnere helt fra starten når
prosjekter utvikles, blir de mindre sårbare for angrep, sier FNs spesialrapportør
for menneskerettighetsforkjempere,
Michel Forst.30
Skjev maktbalanse
En grunnleggende utfordring når myndigheter, næringsliv og lokalsamfunn barker
sammen over infrastrukturprosjekter eller
kommersiell utnyttelse av naturressurser,
er skjev maktbalanse.
Forkjempere for miljø og landrettigheter
møter sterke motkrefter i næringslivet og
hos myndighetene, som ofte har sammenfallende interesser. Det er mye å hamle

28) Global Witness, 2017
29) Biviany Rojas Garzon, Erika M. Yamada og Rodrigo Oliveira, 2016.
30) Global Witness 2017
31) Global Witness, 2017

opp med for forkjemperne, som gjerne
er legfolk, som bønder og landsbyledere.
Ofte er de også urfolk som mangler
politisk og økonomisk kapital, og er
utsatt for marginalisering. I noen tilfeller
snakker de ikke landets dominerende
språk, og i andre tilfeller har de ikke en
gang identitetspapirer og juridisk status i
landet sitt.
Regnskogfondet anerkjenner at alle land
har rett til å utnytte sine naturressurser
for å skape vekst og utvikling. Samtidig
har enhver stat plikt til å sikre at det skjer
på en måte som respekterer menneskerettighetene, inkludert urfolks særrettigheter, og ikke fører til ubotelige skader
på klima og miljø.

32) FNs miljøprogram, 2014
33) Global Witness, 2017
34) Global Witness, 2017
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DREPT: Ekteparet Maria Do Espírito og Santo José Cláudio
da Silva fra Brasil jobbet i en årrekke for å stoppe illegal hogst
og utbredelsen av kvegrancher i Amazonas. I mai 2014 ble de
drept. (Foto: Felipe Milanez og Jørgen Braastad/VG)
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KAPITTEL 3

VOLDENS METODIKK
Brasil, november 2010: “Jeg kan stå her
i dag og snakke til dere, men om en
måned kan dere få nyheten om at jeg
har forsvunnet. Jeg kommer til å
beskytte skogen for enhver pris. Det er
grunnen til at jeg når som helst kan få
en kule i hodet (…) fordi jeg fordømmer tømmerhoggerne og kullprodusentene. Folk spør meg: Er du redd? Ja, jeg
er et menneske, selvfølgelig er jeg redd.
Men frykten stopper meg ikke. Så lenge
jeg har styrke til å gå, så vil jeg
fordømme dem som ødelegger skogen.”
24. mai 2011, seks måneder etter at den
kjente, brasilianske miljøforkjemperen
JOSÉ CLÁUDIO RIBEIRO DA
SILVA holdt denne talen under et
TEDx-arrangement i Manaus i den
brasilianske delstaten Amazonas, ble han
drept sammen med sin kone, MARIA
DO ESPÍRITO SANTO.
De to, som begge i en årrekke var aktive
i kampen mot illegal hogst og den
stadige utbredelsen av kvegrancher i
Amazonas, døde etter et bakhold i
nærheten av sitt hjem. Til tross for
gjentatte dødstrusler, fikk de aldri
politibeskyttelse.35

Forkjempere for miljø og landrettigheter
i mange lokalsamfunn møter sterke
motkrefter både fra næringslivet,
myndighetene og kriminelle bander. I
dette kapittelet vil vi gå nærmere inn på
aktørene og metodene de bruker på
verdensbasis – med eksempler hentet
særlig fra Brasil, Colombia og Indonesia.

forretninger på en måte som ikke bryter
menneskerettighetene eller ødelegger
miljøet.

I mange land rike på naturressurser
svikter myndighetene på to fronter. På
den ene siden står de selv bak overgrep.
Global Witness hevder å ha sterke bevis
for at myndighetsaktører, nærmere
bestemt politi og militære, står bak 43
av drapene på forkjempere for miljø og
landrettigheter i 2016. Paramilitære var
involvert i 35 av drapene, 22 av dem
skjedde i Colombia. Paramilitære kommer
også høyt i statistikken på Filippinene.
Private aktører, som sikkerhetsvakter og
leiemordere, knyttes til 52 dødsfall. Krypskyttere knyttes særlig til drap i Afrika.

Hatsk retorikk og svertekampanjer
Retorikken som benyttes i det offentlige
ordskiftet setter tonen for hvordan offentlige og private aktører forholder seg til
forkjempere for miljø og landrettigheter.
I så måte utgjør den et første skritt mot
mer alvorlige overgrep, og representerer
en indikator på hva slags virkelighet forkjemperne møter på bakken.

Direkte involvering i drapene på egne
borgere representerer den skarpe enden
av myndighetenes svik. På den andre
siden svikter myndighetene gjennom en
farlig cocktail av unnlatelsessynder og
bevisst politikk for å hindre kritiske
røster. En politikk som muliggjør og
rettferdiggjør trusler og trakassering, vold
og drap – i regi av myndighetene selv,
men også i regi av næringslivsaktører og
kriminelle bander som vil ha sin del
av kaka.
Dermed svikter myndighetene noen av
sine primæroppgaver, slik de er nedfelt i
nasjonale og internasjonale lover, erklæringer og avtaler – nemlig å sikre retten
til liv, frihet og sikkerhet, ytringsfrihet
og organisasjonsfrihet, rettssikkerhet og
likhet for loven. På samme måte svikter
næringslivet sitt ansvar for å drive sine

Myndigheter og næringsliv benytter
gjerne de samme metodene for å kneble
sine kritikere, og ofte har de sammenfallende interesser.

I den ene enden av skalaen finner vi den
retorikken som heier frem infrastrukturprosjekter og stadig mer omfattende
utnyttelse av naturressurser som “fremgang”, mens eventuelle motstandere får
merkelappen “utviklingsfiendtlige”.
– Urfolksledere (…) og den nasjonale
urfolksbevegelsen blir ofte referert til
som hindre for utvikling og er gjenstand
for hatsk og rasistisk retorikk, forteller
Luís Donisete Benzi Grupioni, koordinator hos Regnskogfondets samarbeidspartner Rede de Cooperação Amazônica
(RCA) i Brasil. Han forteller videre at en
tidligere justisminister skal ha uttalt at
urfolk ikke trenger land, de trenger
“å bli matet”.
– Han insinuerer at de er late og
reduserer betydningen av deres kamp for
å få anerkjent landrettigheter, mener
Grupioni.
Svertekampanjer
I den andre enden av skalaen finner vi

35) The Guardian, 24. mai 2011
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en langt hardere retorikk, som i praksis
utgjør svertekampanjer. Blant annet
stempler myndigheter, næringslivsaktører
– gjerne med media på laget – miljøforkjemperne som “upatriotiske” og
“terrorister”, og behandler dem som
fiender av staten.36
Bustar Maitar, miljøforkjemper og styremedlem i Regnskogfondets partnerorganisasjon Bentara i Indonesia har personlig
vært gjenstand for harde angrep.
I henholdsvis 2010 og 2011, da han
arbeidet som kampanjeleder i Greenpeace, ble to bøker om organisasjonen
utgitt i Indonesia. Den ene het “Greenpeace Haram”, og påpekte at organisasjonen tok imot penger fra postkodelotterier i Storbritannia og Nederland
for å finansiere sin miljøkamp.
– [Forfatteren] forenklet det til at lotteri
er det samme som gambling, noe som er
forbudt i Islam, det er “haram”, forteller
Maitar. Haram er i islamsk rettsvitenskap betegnelsen for alt som er forbudt
og moralsk forkastelig.
Den andre boken er “Dusta Greenpeace”,
eller “Løgneren Greenpeace”, og inneholder en rekke historier om påståtte feil
og mangler ved Greenpeace’ arbeid.
På coveret av den første boken er Maitar
karikert som Pinnochio, på den andre
som gambler. Greenpeace avdekket at
bøkenes hovedsponsorer var Indonesian
Palm Oil Association (GAPKI) og landets
største papirprodusent, Asia Pulp and
Paper Group (APP). Bøkene ble trykket
i stort opplag og distribuert til politikere
og media.
– Hensikten var å undergrave Greenpeace som organisasjon og kampanjen
vår, forteller han.
Adriana Ramos, koordinator i Regnskogfondets største samarbeidspartner i
Brasil, Instituto Socioambiental (ISA)
mener retorikken til enkelte ledende
politikere rettferdiggjør overgrepene og
volden mot menneskene som kjemper
for landrettigheter, og forteller til
Regnskogfondet at noen brasilianske
politikere til og med har gått aktivt ut
og oppfordret folk til å forsvare landområdene “sine” med våpen mot “den
kriminelle urbefolkningen”.
Trusler tas ikke på alvor
Fra hatsk retorikk og verbal hets, er veien

kort og overgangen glidende til trakassering og trusler, vold og overgrep.
Trusler kan være direkte og voldsomme,
eller de kan være mer indirekte og subtile.
De kan komme i form av brev, faxer,
e-poster eller løpesedler som spres
anonymt. Det kan være innlegg i forum
på nett eller henvendelser via sosiale
medier som Twitter eller Facebook. Eller
det kan være i form av rykter som sprer
seg, der budskapet er at en person er
best tjent med å holde en lav profil. Det
kan være personer som gjentatte ganger
dukker opp til bestemte tider i nærområdet eller der vedkommende bor, eller
det kan være hærverk på eiendom og
gjenstander.

De ville fortelle
meg at de vet alt
om meg
Bustar Maitar, miljøforkjemper, Indonesia

Bustar Maitar i Indonesia forteller at på
karikaturtegningen av ham på coveret av
Greenpeace-bøkene, var det en tatovering
med kjærestens navn på armen hans. I
virkeligheten har han ingen tatovering.
– De ville fortelle meg at de vet alt om
meg, sier Maitar til Regnskogfondet.
Han forteller også at han i 2015 hadde
innbrudd i boligen sin i Jakarta, der
telefon og datamaskin forsvant, men ikke
penger og andre verdigjenstander.
– Det er vanskelig å tro at det var tilfeldig,
sier Maitar.
En annen indonesisk miljøforkjemper
som har kjent truslene på kroppen, er
visegeneralsekretær Mina Setra i urfolksalliansen og Regnskogfondets samarbeidspartner AMAN, som kjemper mot
palmeoljeindustrien i Kalimantan på
den indonesiske delen av Borneo. Det
begynte med at hun fikk høre at folk
jaktet på henne.
− Jeg måtte gjemme meg, og jeg ble
flyttet rundt. Men etter ti dager gikk jeg
rett til palmeoljeselskapets kontor, og
spurte hva det var de ønsket. Da stoppet
det, sier Setra til Regnskogfondet. I
tillegg mottok hun trusler om at lokalkontoret til organisasjonen skulle
brennes. De ansatte på AMANs ulike

36) FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere 2016 / Global Witness 2017
37) Global Witness, Amnesty International, Human Rights Watch.
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regionale avdelinger er vant til å få slike
trusler, ifølge Setra.
Baner veien for drap
Adriana Ramos i Instituto Socioambiental
i Brasil mener myndighetene ikke gjør
nok for å beskytte dem som blir utsatt
for trusler.
Når trusler og trakassering ikke tas på
alvor av myndighetene, baner det veien
for grovere vold i regi av både næringslivet, myndighetene selv og kriminelle
bander. Brorparten av de kjente drapsofrene ble trakassert og truet i lang tid
før de ble drept, ifølge Global Witness.
Ofte meldte de fra til politiet, uten å få
gehør. Drap på forkjempere for miljø og
landrettigheter er derfor ofte en varslet
katastrofe.
Den honduranske menneskerettighetsforkjemperen Berta Cáceres, som ble drept
i 2016, ble for eksempel systematisk
trakassert i årevis. Hun meldte fra til
politiet om hele 33 dødstrusler relatert
til kampanjen mot damprosjektet i
Gualcarque-elven, uten at noe skjedde.
Bare dager før hun døde, beskyldte hun
selskapet bak damutbyggingen for å
rekruttere lokale bøller til å trakassere
henne og urfolksorganisasjonen hun
ledet.
Flere menneskerettighetsorganisasjoner
slår fast at politiet i mange land ikke
gjør jobben sin når trusler og overgrep
mot menneskerettighetsforkjempere
rapporteres inn.37 I mange tilfeller lar
ofrene være å rapportere truslene til politiet eller myndighetene, fordi de er redd
det bare vil gjøre vondt verre.38
Begrenser handlingsrommet
En stadig mer populær taktikk for å
kneble menneskerettighetsforkjempere
verden over, er å begrense sivilsamfunnets
handlingsrom – gjennom å innføre nye
lover og regler.
Flere land har de siste årene for eksempel
vedtatt lover som hindrer organisasjonsfrihet, blant annet gjennom forbud mot
finansiering fra utlandet. Andre har
vedtatt forordninger som kriminaliserer
fredelige marsjer og demonstrasjoner, og
gjør det mulig for politiet og sikkerhetsstyrker å bruke dødelig vold
demonstranter.39 Næringslivet bidrar til
den negative utviklingen gjennom å
bruke sin makt for å påvirke myndighetene til å legge sterkere juridiske bånd
på sivilsamfunnet.

38) Human Rights Watch, 2015
39) CIVICUS, 2016 og 2017

Nasjonalkongressen i Brasil har for
eksempel ved to anledninger etablert
granskingskommisjoner for å avgrense
sivilsamfunnets handlingsrom, først i
2015 og igjen i 2016. Formålet med
kommisjonene var å gå gjennom urfolksdirektoratets (FUNAI) og enheten
ansvarlig for jordreformen, INCRAs,
tituleringsprosesser – der landeierskap
avgjøres – for urfolk og afrobrasilianere.
Kommisjonene ble ledet av den parlamentariske gruppen som representerer
landbrukslobbyen.
Den siste granskningskommisjonen
presenterte en rapport til nasjonalkongressen i 2017, og navngir flere personer
fra offentlige etater og sivilsamfunnsorganisasjoner som anklages for uregelmessigheter. Regnskogfondets samarbeidspartnere i Brasil opplever kommisjonene som en måte å skremme sivilsamfunnsorganisasjoner og andre fra å
delta i tituleringsprosesser. Men dette
kan også få alvorlige konsekvenser for
organisasjonene, offentlige etater og
spesielt enkeltmennesker som kan
risikere å bli straffeforfulgt. Rapporten
har blitt møtt med kritikk fra flere hold,
blant annet fra FN.
Kriminalisering
Flere av Regnskogfondets samarbeidspartnere beskriver nettopp kriminalisering
og misbruk av rettssystemet som en stadig
vanligere taktikk for å kneble menneskerettighetsforkjempere. Front Line Defenders karakteriserer på sin side kriminalisering som myndighetenes “førstevalg” i
sin årsrapport for 2016, og melder at
over halvparten av sakene de har registrert
dreier seg om nettopp kriminalisering.
Business and Human Rights Resource
Centre påpeker også at kriminalisering
er den mest brukte metoden.
Menneskerettighetsforkjempere blir for
eksempel ilagt reiseforbud, utsatt for
hyppige politirazziaer eller de blir til
stadighet stevnet til å møte for retten.
De blir utsatt for lang varetektsfengsling,
“forebyggende” arrestasjoner eller straffet
på bakgrunn av falske anklager – ofte
uten en rettferdig rettssak. Med
begrunnelse i “nasjonal sikkerhet” eller
“offentlig sikkerhet” anklages menneskerettighetsforkjempere for alt fra å
sperre offentlig vei og danne kriminelle
gjenger, til å oppfordre til vold eller sivil
ulydighet, sabotasje eller terrorisme.40
Bare i 2016 har EUs mekanisme for
menneskerettighetsforkjempere, Protect-

Defenders.eu, registrert 425 tilfeller av
juridisk trakassering og minst 193 tilfeller der menneskerettighetsforkjempere
er blitt tiltalt eller dømt til fengsel. De
trekker frem forkjempere for miljø og
landrettigheter som særlig utsatt for
falske anklager.
Foruten å effektivt hindre menneskerettighetsforkjempere fra å fokusere på
sakene de er opptatt av, bidrar kriminaliseringen til stigmatisering og karakterdrap, noe som kan undergrave sakene de
kjemper for i offentlighetens øyne.
Også i vestlige land
Kriminalisering av forkjempere for miljø
og landrettigheter er særlig utbredt i
Latin-Amerika, men innskrenking av
sivilsamfunnets handlingsrom og kriminalisering skjer i stadig større grad i andre
deler av verden – også i vestlige land.
I 2016 fikk Australia kritikk av FN for å
undergrave virksomheten til miljøforkjempere, gjennom bevisst bakvaskelse
og ubegrunnet rettsforfølgelse av
demonstranter på Tasmania, og for forslag
til nye lover som skal gjøre det forbudt å
“forstyrre næringsvirksomhet” og dermed
kriminaliserer legitime protester. I Canada
frykter miljøforkjempere at nye antiterrorlover kan bli brukt til å overvåke
dem som demonstrerer mot gruve- og
oljevirksomhet.41
En av de mer absurde forsøkene på å
ramme miljøforkjempere med nye lover
foregikk i USA vinteren 2017 – da de lovgivende myndighetene i den amerikanske
delstaten Nord-Dakota debatterte om
det skulle bli tillatt å kjøre over aktivister
som demonstrerer, dersom de blokkerer
veien. Så sant det skjer ved et uhell.
Lovforslaget kom i kjølvannet av heftige
protester mot den planlagte oljerørledningen Dakota Access Pipeline, og
kritikerne mente det i praksis åpnet for
drap av aktivister.42 Debatten representerer et foreløpig lavmål i en trend der
flere amerikanske stater den siste tiden
har introdusert lovgivning for å begrense
eller kriminalisere sivilsamfunnets rett til
å demonstrere. For øvrig har det norske
oljefondet investert 10 milliarder kroner
i prosjektet.43
Saksøker miljøforkjempere
Også næringslivsaktører bruker kriminaliserende virkemidler, ifølge flere av Regnskogfondets samarbeidspartnere. Å binde
opp forkjemperne i langdryge og kost-

bare sivile søksmål hindrer virksomheten
til brysomme elementer i sivilsamfunnet.
Dette gjøres over hele verden, også i
vestlige land som USA, og til tider med
støtte fra myndighetene.44
Mina Setra i AMAN i Indonesia opplevde
for eksempel å bli saksøkt med et krav
om 300 000 dollar for uttalelser hun
hadde gitt til en avis i forbindelse med
palmeoljeproduksjon i Kalimantan på
Borneo.
I juni 2014 slapp den nederlandske
organisasjonen PAX rapporten “The Dark
Side of Coal”, der de hevdet at blant
annet amerikanske gruveselskaper hadde
alliert seg med paramilitære for å slå ned
på lokal motstand i Colombia. Selskapene reagerte med å trekke flere av
organisasjonens menneskerettighetsadvokater for den føderale domstolen i
den amerikanske delstaten Alabama –
for å ha konspirert for å skade deres
virksomhet.45
Regnskogfondet truet
Også Regnskogfondet har fått trusler
om å bli saksøkt, på bakgrunn av vårt
arbeid i Indonesia. I september 2015
publiserte Regnskogfondet og Rainforest
Action Network rapporten “Palm Oil
Sustainability Assessment of Indofood
Agri Resources”. Indofood Agri
Resources Ltd (IndoAgri) er datterselskapet til PT Indofood Sukses Makmur
(Indofood), Indonesias største matfirma,
som i tillegg er Indonesias tredje største
private palmeoljeselskap. Rapporten
dokumenterte avskoging av store områder
med tropisk primærregnskog, og pågående landkonflikter med lokale landsbyer i IndoAgris konsesjonsområder i
Indonesia.
Den 28. september 2015 mottok Regnskogfondet et brev fra IndoAgri som
bestred innholdet i rapporten, og
informerte oss om at de hadde “ansatt et
advokatfirma i Singapore for å hjelpe dem
med saken”. IndoAgri ba senere Regnskogfondet om å reise til Singapore med våre
juridiske rådgivere for å underbygge
påstandene i rapporten.
I brevet vi mottok skriver de samtidig at:
“IndoAgri forbeholder seg alle sine
rettigheter og rettsmidler, inkludert å ta
rettslige skritt for ærekrenkelse, ulovlig
innblanding i selskapsliv, trusler og
eventuelle andre skadevoldende handlinger som fører til noen som helst skade
– inkludert alle økonomiske tap”. Da

40) Amnesty International 2012 / Front Line Defenders 2016 / Gobal Witness 2017 /Inter American Commission on Human Rights 2016
41) Global Witness, 2017
42) Los Angeles Times, 1. februar 2017 / Global Witness, 2017
43) NRK, 31. mars 2017
44) Global Witness, 2017
45) Article 19, 2016
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GJERNINGSMENNENE
Siden gjerningsmenn sjelden blir straffeforfulgt, er det vanskelig å fastslå med sikkerhet hvem som står bak drap, vold og trusler
mot forkjempere for miljø og landrettigheter. Global Witness har sterke bevis og indiser for at drapene i 2016 ble begått av
følgende aktører:

Antall drap i 2016
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Kilde: Global Witness 2017

Regnskogfondet ikke har noen juridisk
status i Singapore kunne de likevel ikke
saksøke oss der.
Farlig straffefrihet
I 2013 ble to menn dømt for drapene på
José Cláudio Ribeiro da Silva og Maria
do Espírito Santo i Brasil.46 Begge de
dømte jobbet for en lokal rancheier. De
to drepte miljøforkjemperne hadde i
lengre tid ledet kampanjen mot rancheieren, som bedrev illegal hogst og fordrev lokalbefolkningen fra land og grunn.
Slike rettsaker er sjeldne i Brasil. Ifølge
den anerkjente, nasjonale organisasjonen
Commisão Pastoral da Terra (CPT), ble
918 mennesker drept for sitt engasjement for Amazonas mellom 1985 og
april 2011. Bare 27 saker ble ført for
retten.47
En av de farligste og mest toneangivende
tendensene i forhold til menneskerettighetsforkjempere er nettopp straffefrihet.
Verden over velger myndighetene å se
gjennom fingrene med drap på forkjempere for miljø og landrettigheter – enten
det er næringslivsaktører, myndighetsaktører eller kriminelle bander som
mistenkes for å stå bak. Straffefrihet
sørger ikke bare for at de skyldige går fri,
46) The Guardian, 5. april 2013
47) The Guardian, 2. april 2013
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det bidrar til at flere velger å ty til vold
mot sine motstandere – fordi det ikke
fører med seg noen risiko om straffeforfølgelse.
Adriana Ramos påpeker for eksempel at
enkelte drap i Brasil, der det er gode
grunner for politiet å etterforske om noe
kriminelt har funnet sted, isteden blir
statistikkført som ulykker.
– Hvis en miljøforkjemper blir påkjørt
av en ukjent gjerningsmann, vil vi kanskje
hevde at det blir gjort med vilje, mens
myndighetene nekter å akseptere det
som noe annet enn en ulykke, sier Ramos.
Selv i de sjeldne tilfellene hvor drapsmennene blir arrestert og straffet, slipper
de faktiske bakmennene ofte unna både
etterforskning og straff. Rancheieren
som var mistenkt for å ha beordret drapet
på José Cláudio Ribeiro da Silva og Maria
do Espírito Santo, gikk for eksempel fri
på grunn av manglende bevis, selv om to
av hans ansatte ble dømt.48
Drap på urfolk lite prioritert
Selv om et land som Brasil de siste årene
har trappet opp kampen mot miljøkriminalitet og drap på forkjempere for miljø
og landrettigheter, er det ikke det samme

48) The Guardian, 5. april 2013

fokuset på overgrep mot urfolk og lokale
skogfolk, ifølge koordinator Andy White
i Rights and Resource Initiative (RRI).
– Jeg tror det blant annet skyldes en
underliggende rasisme mot urfolk i
mange av regnskoglandene, sier White
til Regnskogfondet. RRI er et globalt
nettverk som jobber for landrettigheter
for urfolk og lokalbefolkning.
FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter beskriver også bekymring for vold
og diskriminering mot urfolk i sin
rapport etter landbesøk i Brasil i 2016.
Spesialrapportøren henviser til utbredt
strukturell diskriminering av urfolk, og
institusjonelle endringer som har som
mål å frata dem påvirkningsmulighet.
– Å takle og eliminere rasisme, diskriminering og vold mot urfolk, samt å sikre
beskyttelse av urfolksledere og lokalsamfunn, krever umiddelbar og samordnet
handling, skriver spesialrapportøren.
Splitt og hersk
En annen tendens Mina Setra i AMAN
forteller om, er at det blir stadig vanligere
å tilby miljøforkjemperne i Indonesia
penger for at de skal stoppe protestene.
Det bekreftes av en annen av Regnskog-

fondets partnerorganisasjoner i Indonesia:
Warsi forteller om hvordan nøkkelpersoner i samfunnet brukes som brikker
i konflikten.
– Det kan skje på mange måter, som ved
å gi dem en oppmerksomhet eller pengesum, gi dem basismatvarer og så videre,
forteller programkoordinator i Warsi,
Robert Aritonang, og legger til at det
svekker lokalsamfunnets evne til å stå på
kravene.
Bestikkelser brukes også i andre land.
Når enkeltpersoner eller grupper i lokalsamfunnet tar i mot penger fører det
ofte til konflikt. Det er på mange måter
en “splitt og hersk”-teknikk, der folk blir
satt opp mot hverandre, venner blir til
fiender, og lokalsamfunnene går i oppløsning innenfra. De klarer ikke lenger å
jobbe sammen mot aktørene som
kommer for å frata dem landområder.
Dette omtales også i rapporten “At your
own risk” fra organisasjonen Human
Rights Watch. Den slår også fast at
fraksjoner i lokalsamfunnet kan stå bak
truslene og vold begått mot motstandere
av prosjekter. Truslene begås ofte av
mennesker som har økonomiske
interesser i prosjektet eller er politisk
knyttet til myndighetene.
I flere tilfeller fyrer myndighetsrepresentanter opp under konfliktene i lokalsamfunnet, med mål om å isolere
kritikerne av et prosjekt. Samtidig som
myndighetene overser trusler og overgrep begått av de i lokalsamfunnet som
er motstandere av prosjektet.
Også FNs spesialrapportør for menneskerettigheter peker i sin siste rapport til
FNs generalforsamling49 på at menneskerettighetsforsvarere blir offer for ”splitt
og hersk-politikk” fra selskaper – gjennom blant annet å tilby økonomiske
incentiver og jobbsikkerhet. Det skaper
spenninger blant arbeiderne og vender
lokalsamfunn, grupper og fagforeningsmedlemmer mot dem som faktisk
forsøker å forsvare deres rettigheter. På
sikt kan slike strategier resultere i gradvis
oppløsning av hele samfunn.
I samme rapport uttrykker spesialrapportøren sterk bekymring for den
økende tendensen til at statlige styrker
har en dobbel funksjonalitet. Samarbeidsavtaler mellom selskaper og
politistyrker bidrar til en utvisking av
grensene mellom offentlige og private

sikkerhetstiltak, og fører til situasjoner
der politiet jobber for private interesser
og unnlater å beskytte lokalsamfunn.
Svikt i nasjonale beskyttelsestiltak
Nasjonale tiltak for å beskytte menneskerettighetsforkjempere er i mange land
svake eller mangler fullstendig. Colombia
og Brasil er to av få land som faktisk har
et eget nasjonalt program.
Brasil innførte sitt program i 2005, men
det leverer dessverre ikke hva det har
lovet og er dårlig finansiert. Beskyttelsesprogrammet er dessuten ennå ikke blitt
vedtatt som et statlig juridisk rammeverk, noe som har svekket og stagnert
programmet de siste årene. Etter at
programmet ble initiert for over ti år
siden, har bare seks av de 26 brasilianske
delstatene innført et beskyttelsesprogram,
og bare fire av disse seks er i funksjon.50
Et annet problem med programmet, er
at det er delstatspolitiet som har ansvaret
for sikkerheten til menneskerettighetsforkjemperne. Mange frykter at nettopp
de som er satt til å beskytte dem, har
bindinger til dem som står bak trusler,
trakassering og vold.
– Noen ganger foretrekker folk å ikke ha
beskyttelse, fordi de ikke stoler på de
som skal beskytte dem, forteller Adriana
Ramos. Hun viser til det kanskje mest
kjente angrepet på en aktivist i Brasil,
drapet på miljøforkjemperen Chico
Mendes. Han var under beskyttelse da
han ble drept i 1988, og siden har det
vært en lang rekke tilsvarende tilfeller.
Et annet problem med beskyttelsesprogrammet er at en av de vanlige løsningene er å sende ofrene vekk fra området,
for at de skal kunne være trygge.
– De forsvarer territoriet, skogen og
livsgrunnlaget, så blir de tvunget til å
dra derfra og overlate området til de som
står bak truslene, sier Ramos.
De forfulgte blir også møtt med skepsis
fra myndighetene når de først henvender
seg og ber om beskyttelse.
– De må bevise at de virkelig er truet.
Og det skal mye til for å overbevise
myndighetene.
Subtile trusler, som for eksempel at en
person stopper med motorsykkel utenfor
huset ditt hver dag i en lengre periode, er
vanskelig å bevise, fortsetter Ramos.

I Colombia finnes det også en
nasjonal enhet for beskyttelse av
menneskerettighetsforkjempere og
andre som har behov for beskyttelse
fordi de trues på livet. Denne institusjonen har imidlertid blitt kraftig
kritisert av flere menneskerettighetsorganisasjoner, blant annet fordi de
har hovedfokus på bruk av våpen,
skuddsikre vester og livvakter fremfor
preventivt arbeid og fokus på risikoanalyse og kollektiv beskyttelse.
Enheten er blir også kritisert for at
lang saksbehandlingstid, og underfinansiering har gjort at mange ikke
har fått den beskyttelsen de trenger.
En annen alvorlig anklage er at
enheten ikke har god nok kontroll
på hvem de ansatte i tjenesten er.
Det vil si at det kan dreie seg om
folk fra private sikkerhetsselskaper
eller colombiansk etterretning, som
selv har begått overgrep. Det har
dessuten blitt avdekket omfattende
korrupsjon i enheten.
Rettighetsbrudd
Summen av hatsk retorikk og stigmatisering, trusler og trakassering,
vold og drap, kriminalisering og
innskrenking av sivilsamfunnets
handlingsrom, kombinert med
manglende beskyttelse og forebygging, skaper uverdige og livsfarlige arbeidsvilkår for forkjempere
for miljø og landrettigheter. Og det
bryter deres grunnleggende menneskerettigheter.

Noen ganger
foretrekker
folk å ikke ha
beskyttelse,
fordi de ikke
stoler på de
som skal
beskytte dem.
Adriana Ramos,
Instituto Socioambiental (ISA), Brasil

49) Rapport til FNs generalforsamling, 19. juli 2017
50) Den brasilianske komitéen for menneskerettighetsforkjempere (CBDDH), mai 2017.
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DREPT: Isidro Baldenegro Lopéz ledet en grasrotorganisasjon i Mexico, som kjempet mot illegal hogst i
fjellkjeden Sierra Madre, der urfolket Tarahumara lever.
I januar 2017 ble han drept.
(Foto: Goldman Environmental Prize)
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KAPITTEL 4

RETTEN TIL
BESKYTTELSE
I 1986 ble faren til ISIDRO
BALDENEGRO LOPÉZ (51) drept for
sin motstand mot illegal hogst i fjellkjeden
Sierra Madre i Mexico, der urfolket
Tarahumara lever. 30 år senere, 15. januar
2017, ble Isidro offer i den samme
kampen.

– Altfor mange myndigheter svikter i å
skape trygge omgivelser der folk kan gi
uttrykk for uenighet og etablere bevegelser
uten å bli utsatt for forfølgelse og vold,
sa presidenten i Goldman Environmental
Foundation til New York Times etter
drapet på Isidro.

Drapet på Isidro skapte overskrifter fordi
han var den andre mottakeren av den
prestisjetunge Goldman Environmental
Prize som ble drept på under ett år. Den
første var honduranske Berta Cáceres.

Isidro Baldenegro López og andre urfolksledere og forkjempere for miljø og landrettigheter har nemlig krav på beskyttelse.
Retten til å kjempe for sine og andres
rettigheter er dypt forankret i internasjonale normer, avtaler og lover – som er
retningsgivende for både stater og næringsliv. Et rammeverk som er i stadig utvikling, men som også er under press.

Isidro grunnla en grasrotorganisasjon i
1993, som organiserte fredelige
demonstrasjoner og marsjer mot illegal
hogst. Gjennom årene ertet han på seg
et mektig nettverk av statsfunksjonærer,
landeiere og kriminelle gjengledere som
er involvert i den ulovlige hogsten.
I 2003 satt han 15 måneder i fengsel
etter falske anklager om våpen- og
narkotikabesittelse, og ble adoptert som
samvittighetsfange av Amnesty International.
Isidro hadde flyktet fra hjemstedet og
ligget lavt i seks år på grunn av trusler.
Han ble drept i onkelens hjem da han
reiste hjem på besøk. Drapsmennene
knyttes også til andre drap på miljøforkjempere i Chihuahua i Mexico.51

I dette kapittelet peker vi på de viktigste
elementene i det internasjonale normative
rammeverket, som har særlig betydning for forkjempere for miljø, landrettigheter og urfolk.
FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (1948):
Verdenserklæringen om menneskerettigheter er selve “gullstandarden”, som
ligger til grunn for alt internasjonalt
menneskerettighetsarbeid. Alle FNs
medlemsstater har sluttet seg til erklæringen, som blant annet stadfester at alle
mennesker har rett til liv, frihet og
personlig sikkerhet.
Stater skal ikke bare avstå fra å krenke
menneskers rettigheter, men også forebygge og etterforske rettighetsbrudd, og
bringe de skyldige for retten. Verdenserklæringen vektlegger retten til ytringsfrihet, privatliv, organisering og fredelig
forsamling, som er essensielle rettigheter
for menneskerettighetsforkjempere. Disse
rettighetene understrekes også i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

FNs konvensjon om sivile og politiske
rettigheter (1966) og FNs konvensjon
om sosiale, økonomiske og kulturelle
rettigheter (1966):
Disse to kjernekonvensjonene deler en
sentral fellesartikkel 1 – som stadfester
at alle folk har selvbestemmelsesrett. De
bestemmer fritt sin politiske stilling, og
fremmer fritt sin egen økonomiske, sosiale
og kulturelle utvikling. Det innebærer
også at folkegrupper skal råde over sine
naturrikdommer og forekomster av naturressurser, og at de ikke skal bli frarøvet
sitt eksistensgrunnlag.
I tillegg til Verdenserklæringen og de to
nevnte kjernekonvensjonene, finnes det
en rekke erklæringer og resolusjoner, som
utdyper og befester rettighetene til spesielle
grupper, slik som menneskerettighetsforkjempere og urfolk.
FNs erklæring om menneskerettighetsforkjempere (1998):
Erklæringen om menneskerettighetsforkjempere er den mest sentrale internasjonale standarden for arbeidet med å
sikre rettighetene til forkjempere for miljø
og landrettigheter.
Erklæringen er ikke juridisk bindende,
men baserer seg på bestemmelser i juridisk
bindende konvensjoner – som FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter
og FNs konvensjon om økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter.
Erklæringen samler relevante normative
konvensjoner, erklæringer og resolusjoner
i én tekst. Selv om erklæringen ikke introduserer nye rettigheter, representerer den
en historisk milepæl. Den understreker
for alvor legitimiteten til de som kjemper
for å beskytte og fremme menneskers
rettigheter og betydningen av deres inn-

51) The Guardian, 18. januar 2017/ The New York Times, 18. januar 2017 / www.goldmanprize.org
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EN PRIORITET I EUROPA
Å beskytte menneskerettighetsforkjempere er en prioritet i Europa. De blir sett på som viktige allierte i arbeidet for demokrati
og menneskerettigheter:
• EU har egne retningslinjer for hvordan
fremme og beskytte menneskerettighetsforkjempere.
• Gjennom Det europeiske instrument
for demokrati og menneskerettigheter
(EIDHR) støtter EU tiltak som beskytter
menneskerettighetsforkjempere.

• OSSEs kontor for demokratiske
institusjoner og menneskerettigheter
(ODIHR) har utviklet en egen veileder.

sats, og setter fokus på menneskerettighetsforkjempere som en gruppe som trenger
spesiell beskyttelse.

land, stemte i 2015 for en resolusjon
som påpeker behovet for økt beskyttelse
av menneskerettighetsforkjempere.

Erklæringen fastslår staters særlige ansvar
for å respektere og beskytte menneskerettighetsforkjemperne, inkludert mot
angrep fra ikke-statlige aktører. Den
understreker i tillegg statens ansvar for å
etterforske og rettsforfølge brudd på
deres rettigheter, og gi oppreisning til
ofrene.

I resolusjonen uttrykker FN sterk
bekymring for at menneskerettighetsforkjempere og deres familier i økende
grad blir utsatt for trusler, stigmatisering,
represalier, vold og drap, og for manglende
straffeforfølgelse av de ansvarlige. Den tar
også til orde for å løslate fengslede forkjempere og for å revidere nasjonale lover
som ikke samsvarer med internasjonal
rett og begrenser grunnleggende friheter
– som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Erklæringen ble vedtatt ved konsensus i
FNs generalforsamling, noe som indikerer
sterk statlig støtte.
Viktige resolusjoner
FNs erklæring om menneskerettighetsforkjempere er siden den ble vedtatt for
over 20 år siden blitt styrket gjennom en
rekke tematiske resolusjoner i regi av FNs
menneskerettighetsråd (UNHRC) og
FNs generalforsamling.
Resolusjonene er viktige fordi de befester
staters støtte og engasjement for at menneskerettighetsforkjempere skal ha mulighet til å virke fritt og uten frykt for liv
og helse. Hvor mange, og hvem, som
skriver under – og diskusjonene rundt
resolusjonen – måler på mange måte
temperaturen på hvor menneskerettighetsforkjemperne står. Noen sentrale
eksempler de siste fem årene er:
FN-resolusjon 70/161 om økt
beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere (2015):
Et stort flertall medlemmer i FN, 117
52) Regjeringen.no, 25. mars 2016
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• Organisasjonen for sikkerhet og
samarbeid i Europe (OSSE) er en
viktig arena for normutvikling og 		
samarbeid om beskyttelse av
menneskerettighetsforkjempere
regionalt.
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• Europarådet jobber konkret og 		
langsiktig med å bedre den generelle
situasjonen for menneskerettighetsforkjempere – blant annet gjennom
menneskerettighetskommissærens
arbeid og ukentlige drøftelser i
Europarådets ministerkomité om
både konkrete saker og den generelle
situasjonen.

handlinger og hele 30 motforslag fra land
som forsøkte å vingeklippe budskapet.
Dette er et tegn på hvor viktig det er å
fortsette arbeidet med å sikre menneskerettighetsforkjemperne.
– Med denne resolusjonen gir det
internasjonale samfunn anerkjennelse til
miljøaktivister, de som kjemper for
landrettigheter, urfolks rettigheter, retten
til informasjon og ytringsfrihet, sa
Norges daværende utenriksminister
Børge Brende, da resolusjonen ble
vedtatt.52

Resolusjonen er viktig fordi den innebærer en internasjonal enighet om og
anerkjennelse av at situasjonen for
menneskerettighetsforkjempere blir
stadig verre.

FN-resolusjonen 32/31 om sivilsamfunnets handlingsrom (2016):
I 2016 vedtok FNs menneskerettighetsråd en resolusjon om sivilsamfunnets
handlingsrom.

FN-resolusjon 31/32 om beskyttelse
av forkjempere for økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter
(2016):
Resolusjonen, som blir kalt historisk,
oppfordrer alle FNs medlemsland til å
beskytte menneskerettighetsforkjempere
gjennom lover, politikk og programmer.
Den oppfordrer også alle land til å
etterforske trusler og angrep og å unngå
straffefrihet.

Rådet uttrykker “dyp bekymring” for
angrep på menneskerettighetsforkjempere
og tendensen med å begrense sivilsamfunnets handlingsrom gjennom misbruk
av rettslige og administrative forordninger. Rådet understreker at praksisen
må opphøre og reverseres.

Resolusjonen tar i tillegg for seg næringslivet, og gir veiledning til hvordan de kan
bidra til å ivareta menneskerettighetene,
for eksempel overfor minoritetsgrupper.
Bare 60 medlemsland stilte seg bak resolusjonen, som var gjenstand for tøffe for-

Resolusjonen er betydningsfull fordi den
understreker sivilsamfunnets viktige rolle
for å bygge fredelige og demokratiske
samfunn – og eksplisitt påpeker staters
ansvar for at menneskerettighetsforkjempere kan arbeidet trygt.
Urfolks særlige rettigheter
Svært mange som står i frontlinjen for
miljø og landrettigheter er urfolk, som

FRITT OG INFORMERT FORHÅNDSSAMTYKKE
FRITT OG INFORMERT FORHÅNDSSAMTYKKE – eller ”Free, Prior and
Informed Consent” (FPIC) – bør være en
rettesnor for enhver statlig eller ikkestatlig aktør som skal engasjere seg i
prosjekter som påvirker urfolk og
lokalsamfunn. FPIC er en prosess, og
bør foregå som en kontinuerlig dialog
mellom urfolk, selskaper og myndigheter
gjennom prosjektsyklusen. Mye kan
endre seg fra planleggingsfasen til
gjennomførings- og driftsfasen i et
prosjekt. Derfor må urfolk ha tilgang til
FPIC hele veien.

FRITT innebærer at det ikke er noen
form for press eller tvang utenfra.

besitter store landområder med ressurser
flere aktører ønsker tilgang til. De utgjør
en særlig utsatt gruppe miljøforkjempere, fordi de ofte er utsatt for generell
marginalisering, diskriminering og
menneskerettighetsbrudd, og fordi de
gjerne bor på avsidesliggende steder
langt fra der politikk og beslutninger
vedtas, og borte fra medias søkelys.

De viktigste rettighetene i et urfolksperspektiv er den kollektive retten til land,
og deres rett til selvbestemmelse som
folk. Retten til land henger nært sammen
med deres øvrige rettigheter, da kultur,
identitet, levesett og livsgrunnlag er forankret i naturen der de bor. Landområder
inneholder også referanser til verdenssyn
og historiske sagn, og kan ha spirituell og
religiøs betydning.

Det internasjonale rammeverket for
urfolks rettigheter er derfor viktig for
denne gruppen forkjempere. Det omfatter både deres individuelle, universelle
menneskerettigheter og deres kollektive
rettigheter som folk.
ILO-konvensjon 169 om urfolk og
stammefolk i selvstendige stater
(1989) og FNs erklæring om urfolks
rettigheter, UNDRIP (2007):
ILO-konvensjon 169 og FNs urfolkserklæring er to sentrale instrumenter
som stadfester grunnleggende rettigheter
for verdens urfolk.

INFORMERT betyr at all informasjon skal
være objektiv, presis og komplett, og være
tilgjengelig på relevante språk og i
relevante formater. Informasjonen skal
dekke en rekke aspekter, som formålet
med prosjektet, varighet og de potensielle
økonomiske, sosiale og miljømessige
risikoene.

ILO 169 og Urfolkserklæringen slår fast
at urfolk har rettigheter til land og naturressurser som de tradisjonelt har eid eller
brukt. De slår også fast at urfolk har rett
til å bli konsultert dersom det legges planer
som kan påvirke deres landområder og
livsgrunnlag.
Urfolkssamfunn kan påvirkes negativt av
store utviklingsprosjekter og næringslivsinvesteringer i deres tradisjonelle områder.
Utvinning av naturressurser kan ha store
miljømessige og sosiale konsekvenser
– ytterste konsekvens kan være at urfolks
livsgrunnlag forsvinner.

FORHÅNDS innebærer at samtykke skal
søkes i god tid før tillatelse til prosjektet
bli gitt og aktiviteter starter opp. All
informasjon skal foreligge så tidlig at det
berørte samfunnet kan evaluere den og
avgi sin beslutning før aktivitetene
begynner.
SAMTYKKE innebærer en prosess der
konsultasjon og deltakelse er viktige
komponenter, og lokalsamfunnet kan
velge å tilbakeholde sitt samtykke.

I henhold til ILO-konvensjon 169 har
staten en plikt til å konsultere urfolk med
om å oppnå enighet eller samtykke.
Urfolkserklæringen taler på sin side om
plikt til å samarbeide med og konsultere
urfolk for å oppnå fritt og informert forhåndssamtykke (FPIC). Verken ILOkonvensjonen eller FNs urfolkserklæring
legger ned absolutte krav om samtykke
og enighet, men begge påpeker at myndighetene må gå inn i prosesser med godvilje
og et mål om å oppnå enighet.
Urfolkserklæringen er ikke folkerettslig
bindende. Det er ILO-konvensjon 169.
Dessverre er konvensjonen ratifisert av
bare 22 land, de fleste av dem i LatinAmerika, og håndheves i liten grad.
Norge sluttet seg til Urfolkserklæringen i
2007 og ratifiserte, som første land,
ILO-konvensjon 169 i 1990.

Med denne resolusjonen gir det internasjonale samfunn anerkjennelse til miljøaktivister, de som kjemper for landrettigheter,
urfolks rettigheter, retten til informasjon og ytringsfrihet.
Utenriksminister Børge Brende. Kommentar til FN-resolusjonen om beskyttelse av folk som kjemper for å fremme økonomiske,
sosiale og kulturelle rettigheter, 2016
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KLARE LANDRETTIGHETER
ER AVGJØRENDE
Regnskogfondet mener mange av
konfliktene som får et voldelig utfall
kunne vært unngått dersom nasjonal lovgivning knyttet til landrettigheter hadde vært tydeligere,
særlig med tanke på urfolk.
Premisset om at urfolk sitter med særlige
landrettigheter reflekteres dårlig i mange
land. Men selv i land som har ratifisert
ILO-konvensjon 169 og signert FNs urfolkserklæring, og der urfolks rett til land
er stadfestet i grunnloven, ser man at disse
rettighetene ikke blir respektert i praksis.
Brasil har fått anerkjennelse for sin progressive lovgivning om skog og urfolk.
Grunnloven anerkjenner for eksempel
urfolks evigvarende og eksklusive bruksrett til ressursene over bakken i sine
tradisjonelle territorier. 23 % av brasiliansk
Amazonas er anerkjent som urfolksterritorier – nesten 700 000 km2 med verneområder og urfolksterritorier ble opprettet mellom 2000 og 2014.53
Dessverre har denne trenden snudd.
Behandlingen av nye krav om landeierskap fra urfolk har stanset opp og blitt
mer byråkratisk. Offentlige midler brukt
til bærekraftig forvaltning og eierskapsprosesser har blitt halvert. Direktoratet
som skal sikre at prosesser knyttet til
anerkjennelse av territorier og implementering av nasjonal politikk er også blitt
kraftig redusert de to siste årene.54
I tillegg har myndighetene og den industrielle jordbrukslobbyen gjort flere forsøk
på å svekke urfolks landrettigheter gjennom lovendringsforslag i nasjonalkongressen og saker ført i rettssystemet.
Regnskogfondet, i samarbeid med vår
partnerorganisasjon Instituto Socioambiental, overvåker utviklingen i Brasil
kontinuerlig. Antallet lovendringsforslag
for å svekke både urfolks landrettigheter

53) RAISG, 2016
54) The Guardian, 10. juli 2017
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og miljølovgivningen er overveldende.
Om lag 90 saker går gjennom nasjonalforsamlingen hver måned.
Den største faren i dag er bruken av sedvanerett, etter en dom i saken kjent som
Reposa do Sol. Dommen stadfester at
urfolk kun har rett til sine landområder
dersom de befant seg der etter grunnlovsannerkjennelsen i 1988. I 2017 ble
Guarani-indianerne fratatt urfolksterritoriet Jaraguá, etter at justisministeren
annullerte deres landrettigheter – i strid
med internasjonale konvensjoner som
Brasil har ratifisert.
I Brasil eier dessuten staten vannkraftpotensialet, samt alle ressurser under
bakken, noe som kompliserer rettighetsbildet. Utbygging av særlig vannkraft
har ført til en rekke konflikter, som i
Belo Monte-tilfellet.
Landrettigheter under press
I Indonesia er situasjonen enda verre.
Selv om urfolks rettigheter er anerkjent i
grunnloven, har senere lovgivning ikke
oppfylt dette. Under Suhartos militærdiktatur frem til 1998, tok myndighetene
i praksis kontroll over alt land, og distribuerte bruksrettigheter til sine støttespillere. Resultatet er i dag mange overlappende krav til de samme territoriene.55
Urfolk er systematisk blitt fratatt land og
ressurser når konsesjoner til hogst og plantasjer er blitt delt ut i deres tradisjonelle
områder.
70 % av Indonesias landareal faller inn
under kategorien statlig skog, underlagt
miljø- og skogdepartementet. En positiv
utvikling er at Grunnlovsdomstolen
besluttet at eierskapet til urfolks skog
skulle tilbakeføres fra staten til urfolk.
Dette har blitt fulgt opp av et politisk
initiativ for å øke landområder til lokal
forvaltning, eller såkalt “sosial skogbruk”
innen 2019.

55) The Guardian, 4. september 2017

Colombia har sannsynligvis verdens
sterkeste nasjonale lovgivning om urfolks
landrettigheter – selv om staten eier all
olje som ligger under bakken og har rett
til å etablere militærbaser på urfolks land.
Til tross for den nasjonale lovgivningen,
og at urfolksrettigheter er inkludert i fredsavtalen, har regjeringen i 2017 fremmet
et forslag om å regulere konsultasjonsretten. Forslaget innebærer at etniske
minoriteter, inkludert urfolk, ikke lenger
vil ha vetorett, samt at kravet til forhåndsforhandling for prosjekter som inngår i
den nasjonale utviklingsplanen fravikes.
Hvis forslaget går gjennom vil det svekke
urfolks rettigheter.

Mange av konfliktene som får
et voldelig utfall
kunne vært unngått dersom
lovgivningen om
retten til land
hadde vært
tydeligere
Lars Løvold, daglig leder,
Regnskogfondet

LANDRETTIGHETER OG KLIMAKAMP
Et sterkere vern av landrettigheter er
ikke bare viktig for levekårene til urfolk
og andre som er avhengige av naturressursene. Det kan også få betydning for
klimaendringene.
Regnskogsområder der urfolk og skogfolk
sikres kollektive rettigheter til land og
ressurser blir generelt bedre beskyttet
mot avskoging enn andre områder. Fra
Amazonas er det studier som viser at
urfolksterritorier har like lite avskoging
som rene naturvernområder i langt mer
utilgjengelige områder.

56) The Guardian, 2. november 201
57) World Resources Institute, 6. oktober 2016 6
58) Rights and Resources, 2015

Urfolksterritorier fungerer flere steder
som en slags barriere mot ekspanderende
industrijordbruk eller hogst. Ofte har
urfolk organisert seg og arbeider aktivt
for å vokte grensene, og melder fra til
myndigheter om ulovlig utvinning av
ressursene i regnskogen.
Forskere fra Rights and Resources
Initiative, Woods Hole Research Centre
og World Resources Institute påpeker at
i skogområder der urfolk og lokalbefolkningen ikke har fått kollektive landrettigheter, er sjansene for avskoging to til tre
ganger større enn i områder der de har
fått slike rettigheter.56

Foto: Bo Mathiesen

Ifølge en rapport fra World Resources Institute, ville Brazils og Colombias klimagassutslipp vært 3 % høyere hvis urfolk
ikke hadde klare eiendomsrettigheter til
sine territorier, mens Bolivias hadde vært
9 % høyere.57
Land der staten hevder å eie mesteparten
av landområdene har faktisk større
sjanse for å falle under Verdensbankens
kategorisering av ”svake stater” enn land
der lokalsamfunn har større eierskap.58
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DREPT: Urfolkslederen José Isidro Tendetza Antún fra Ecuador
skulle delta på klimatoppmøtet COP21 i Lima i desember 2014,
der han skulle fortelle om motstanden mot gruvevirksomheten
i regnskogen der shuarene bor. I november 2014 ble han drept.
(Foto: Privat og Jørgen Braastad/VG)
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KAPITTEL 5

NÆRINGSLIVETS
ANSVAR
Ecuador, 28. November 2014: JOSÉ
ISIDRO TENDETZA ANTÚN (47)
tar farvel med familien på busstasjonen i
Tundanmaye. Urfolkslederen skal møte
andre motstandere av den store kinesiskeide gull- og kobbergruven El Mirador,
som ødelegger skogen og forurenser
vannet der shuarene har sitt hjem. De skal
diskutere hvordan de skal få formidlet
miljøsituasjonen og trakasseringen de
blir utsatt for til FNs klimatoppmøte
(COP20) i Lima, der José skal tale.
Men han kommer aldri frem til bestemmelsesstedet. Fire dager senere finner
sønnen kroppen hans i en umerket grav.
Kroppen bærer tydelig preg av tortur og
kvelning.
José var en prominent kritiker av gruveindustriens fremferd og myndighetenes
praksis med å gi nye konsesjoner for
infrastrukturprosjekter og utvinning av
naturressurser som ødelegger regnskogen
og fordriver mennesker fra sine hjem.
Trusler var vanlig. I 2012 ble huset og
avlingene hans brent og ødelagt. José
anmeldte angrepet, men ingen ble straffet
for ugjerningene. Ingen er heller blitt
straffet for drapet på José. To ansatte i
det kinesiskeide gruveselskapet EcuaCorriente ble anholdt, men sluppet fri
uten tiltale. Familien sier de har mistet
tilliten til myndighetene.59

José Isidro Tendetza Antúns familie og
venner er overbevist om at han ble drept
for sin motstand mot gruvevirksomheten.
Verden over dokumenteres det stadig
nye saker der næringslivsaktører tyr til
vold og trakassering for å hindre motstand
mot sin virksomhet.
Næringslivsaktører som beordrer ugjerninger eller bevisst ser en annen vei, er
ofte transnasjonale. Av de 400 registrerte
tilfellene av trusler og trakassering,
voldelige angrep og drap på menneskerettighetsforkjempere som jobbet for å
stille næringslivsaktører til ansvar som
Business and Human Rights Resource
Centre dokumenterte i 2015 og 2016,
hadde en fjerdedel av de involverte
næringslivsaktørene hovedkvarter i Kina,
USA og Canada.60
51 av verdens 100 største økonomier er i
dag selskaper, en statistikk som med all
tydelighet viser hvor stor makt næringslivet har.61
Det normative rammeverket
Når myndighetene aktivt eller passivt
undergraver sivilsamfunnet, ikke oppfyller sine menneskerettighetsforpliktelser
og lar straffefriheten råde, åpner det døren
for at mektige næringsinteresser kan ty
til alle midler for å “beskytte” sine
investeringer og interesser.
Samtidig pålegger internasjonale resolusjoner og prinsipper næringslivet et
selvstendig ansvar for å hindre brudd på
menneskerettighetene som følge av sin
virksomhet.
Det normative rammeverket for næringslivets menneskerettighetsansvar er i
rivende utvikling. Dette er noen av de
mest sentrale instrumentene som omfatter

59) Amnesty International, 18. desember 2014 / The Guardian, 2. juni 2015
60) Business & Human Rights Resource Centre, 2017
61) Rights Info, 14. juni 2017
62) FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR), juli 2011

både staters og selskapers ansvar for
menneskerettighetene i relasjon til
næringsvirksomhet:
FNs veiledende prinsipper for
næringsliv og menneskerettigheter,
UNGP (2011):
FNs veiledende prinsipper for næringsliv
og menneskerettigheter ble enstemmig
vedtatt i FNs menneskerettighetsråd i
2011. De veiledende prinsippene er
resultat av et historisk, globalt kompromiss mellom stater, det sivile samfunn
og næringslivet, etter en seks år lang
konsultasjonsprosess.62
Med de veiledende prinsippene fikk
verden for første gang en global norm,
som klargjør staters og næringslivets
ansvar for å hindre og redusere risikoen
for brudd på menneskerettighetene i
tilknytning til næringsvirksomhet.
De 31 prinsippene hviler på tre pilarer:
• Statens plikt til å beskytte: Statene
er forpliktet til å beskytte menneskerettighetene gjennom nasjonal
lovgivning og til å beskytte mot
overgrep - herunder fra tredjeparter
som næringslivet.
• Næringslivets plikt til å respektere:
Det forventes at næringslivet
respekterer menneskerettighetene,
utover å følge lover og regler i landet
de opererer i og uavhengig av om den
aktuelle staten selv viser evne og vilje
til å gjøre det samme. Det forventes
også at næringslivet utarbeider en
offentlig tilgjengelig policy eller
strategi, som blant annet inkluderer
kartlegging av risiko (aktsomhetsvurderinger).
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• Tilgang til oppreisning: Statene er
forpliktet til å sikre adgang til
rettslige eller ikke-rettslige klage- og
erstatningsmekanismer. Næringslivet
oppfordres på sin side til å delta i,
eller selv ha, ikke-rettslige klageordninger for parter som er berørt
av egen virksomhet.
Særlig fokus på menneskerettighetsforkjempere
Kommentarene til prinsipp 26 i FNs
veiledende prinsipper påpeker eksplisitt
at stater ikke skal legge hindringer i veien
for “legitime og fredelige aktiviteter i
regi av menneskerettighetsforkjempere”
som protesterer mot næringslivsaktører.
Det finnes lite veiledning for hvordan
selskaper på sin side i praksis skal inkludere menneskerettighetsforkjempere i
sine aktsomhetsvurderinger. I disse dager
retter imidlertid FNs arbeidsgruppe for
menneskerettigheter og næringsliv, som ble
nedsatt i 2011 for å følge opp FNs veiledende prinsipper, et særlig fokus mot
nettopp menneskerettighetsforkjempere
og sivilsamfunnets handlingsrom.
Arbeidsgruppen er bekymret for selskapers
direkte rolle i angrep på menneskerettighetsforkjempere, samt deres indirekte rolle
ved at de unngår å ta affære når angrep
skjer.
Samtidig ser arbeidsgruppen at det oftere
stilles spørsmål fra næringslivet om deres
rolle i å beskytte menneskerettighetene
og sivilsamfunnets handlingsrom.
Arbeidsgruppen har derfor bestemt seg
for å identifisere konkrete aktiviteter for
selskaper som ønsker å bidra til økt
beskyttelse. Stater og næringsliv verden
over, samt FNs spesialrapportør for
menneskerettighetsforkjempere, er blant
de som konsulteres under arbeidsgruppens
prosess for blant annet å:
• Utvikle retningslinjer for hvordan
næringslivet kan respektere, samarbeide med og støtte menneskerettighetsforkjempere og ivareta
sivilsamfunnets handlingsrom;
• Legge til rette for dialog mellom
parter for å utvikle koordinert innsats
for å bedre situasjonen for menneskerettighetsforkjempere og sivilsamfunn; og
• Hjelpe til med å identifisere og støtte
muligheter for kollektive løsninger.
Arbeidsgruppen har som mål å publisere
det veiledende dokumentet i 2018.

Prinsippene i bruk
FNs veiledende prinsipper har siden
2011 blitt den rådende internasjonale
standarden, og er blitt integrert i en
rekke andre retningslinjer og rammeverk,
som Global Compact, ISO 26000, International Finance Corporation Performance Standards og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Prinsippene danner også grunnlag for
nasjonale handlingsplaner.

sterkt på eksterne forhold dekkes ikke
spørsmål knyttet til statens jurisdiksjon
godt nok. Handlingsplanen tar heller
ikke opp spørsmål om menneskerettighetsutfordringer i forsyningskjeder.

Norske myndigheter var blant de første
som utarbeidet en Nasjonal handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter
(2015), for å følge opp FNs veiledende
prinsipper. Den har som mål å gjøre det
enklere for næringslivet å ta i bruk prinsippene, og gir samtidig klare føringer
for at norsk næringsliv er forventet å
arbeide i tråd med dem. Myndighetene
legger til grunn et “følg eller forklar”
prinsipp, altså at selskaper skal etterleve
prinsippene eller forklare hvorfor de ikke
gjør det. Videre så legger de til grunn et
vesentlighetsprinsipp, som innebærer at
selskapene både arbeider med, og rapporterer på, de forhold som er sentrale for
virksomhetens innvirkning på mennesker,
samfunn, klima og miljø.

20 av målene får kritikk for å være for
brede eller uklare, noe som utgjør en
stor svakhet for handlingsplanen generelt.
Et flertall av tiltakene omtales i svært
vage ordelag, som for eksempel at man
skal “forbedre”, “styrke” eller “fortsette”
visse brede aktiviteter.

Den norske handlingsplanen har fått
kritikk fra flere norske sivilsamfunnsaktører. Blant annet fordi den har få
konkrete handlinger å vise til, og fordi
det har vært vanskelig for sivilsamfunnet
å få innsyn i hvordan planen faktisk skal
implementeres.
The International Corporate Accountability Roundtable (ICAR), the European
Coalition for Corporate Justice (ECCJ),
og the Center for the Study of Law,
Justice, and Society (Dejusticia) har siden
2013 foretatt evalueringer av lands
nasjonale handlingsplaner for oppfyllelsen
av FNs veiledende prinsipper. I 2017 var
det Norges tur.63
Evalueringen trekker fram flere negative
aspekter ved Norges handlingsplan. Blant
annet at den legger stor vekt på å fremme
bedrifters samfunnsansvar (CSR), men
har for lite fokus på å sikre at staten opprettholder sine egne internasjonale forpliktelser for å beskytte menneskerettighetene, samt å sørge for tilgang til
oppreisning for ofre.
Videre fokuserer den norske handlingsplanen hovedsakelig på å fremme samfunnsansvar og beskyttelse av menneskerettigheter i utlandet. Fordi den fokuserer

63) The International Corporate Accountability Roundtable, 22. august 2017
64) Global Compact, pr. 12. oktober 2017
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Evalueringen vektlegger videre at av de
24 tiltakene i handlingsplanen er bare to
tidfestet. For resten er det ingen indikasjoner på når regjeringen planlegger å
starte eller fullføre forpliktelsene.

Menneskerettighetsforkjempere nevnes
heller ikke spesifikt i den norske handlingsplanen, noe Regnskogfondet mener er
en svakhet. I Storbritannias handlingsplan nevnes til sammenligning menneskerettighetsforkjempere flere ganger.
Næringslivssamarbeid
Gjennom FNs Global Compact (2000),
verdens største initiativ for næringslivets
samfunnsansvar, har per 2017 mer enn
13 000 deltakere, inkludert 9000 næringsaktører64 over hele verden, tatt på seg
ledertrøyen og inngått et strategisk
partnerskap med FN. Deltakerne har
sluttet seg til 10 prinsipper som omfatter
menneskerettigheter, standarder for
arbeidslivet, miljø og bekjempelse av
korrupsjon. Stadig flere bedrifter melder
seg på initiativet, som skaper en plattform
for erfaringsutveksling og diskusjon, i
tillegg til å sette normative rammer for
arbeidet med samfunnsansvar.
Prinsipp 1 sier at bedriftene som har
sluttet seg til initiativet skal “støtte og
respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter”, mens
prinsipp 2 sier de skal “påse at de ikke
medvirker til brudd på menneskerettighetene”.
I tillegg til å gjøre de 10 vedtatte
prinsippene til en integrert del av
bedrifters virksomhet, jobber også
Global Compact-deltakerne for å
fremme aktiviteter og partnerskap som
bidrar til å innfri FNs mål om bærekraftig utvikling.
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har lenge
hatt egne retningslinjer for internasjonale

RETNINGSLINJER FOR INVESTERINGSSEKTOREN
Investeringssektoren bidrar med
nødvendig kapital og spiller dermed en
avgjørende rolle for at næringslivet kan
iverksette nye forretningsprosjekter.
Gjennom å bruke sin eiermakt til å
påvirke selskaper til å respektere menneskerettighetene og beskytte miljøet,
kan investorer bidra til positiv endring.
Det internasjonale normative rammeverket omfatter også retningslinjer for
investeringssektoren. Sentralt står de

selskaper. OECD-retningslinjene har
innlemmet FNs veiledende prinsipper,
men omfatter ansvarlighet på langt flere
områder enn menneskerettigheter – som
miljøvern, korrupsjon, åpenhet,
sysselsetting, vitenskap og teknologi,
konkurranse, forbrukerinteresser og
beskatning. Et ansvar som går langt
utover egen virksomhet, og strekker seg til siste ledd i
leverandørkjeden.
Retningslinjene sier blant annet at:
“Selskaper forventes å respektere
menneskerettighetene, og å forebygge
risiko for brudd og håndtere faktiske
brudd på menneskerettighetene i egen
virksomhet og i leveransekjeden
gjennom aktsomhetsvurderinger.”
Retningslinjene omfatter alle selskaper
med røtter i OECD-land, uavhengig av
hvor i verden de opererer. OECD har
også utviklet særskilte bransjeveiledere:
En veileder er av særlig interesse i relasjon
til miljø- og landforkjempere: OECDs
veileder for god interessentdialog med
berørte parter i utvinningssektoren.
Veilederen er et verktøy for å identifisere
og håndtere risiko knyttet til dialog med
berørte parter, for å unngå skade og
konflikt. Veilederen tar særlig for seg
blant annet dialog med urfolk.
I tillegg lanserte OECD i 2017 en
generell veileder for aktsomhets-

FN-støttede prinsippene for ansvarlige
investeringer, der et internasjonalt nettverk av investorer har gått sammen om
seks prinsipper.

OECD har på sin side utviklet en egen
veileder for finanssektoren: OECD
responsible business conduct for
institutional investors.

De beskriver hvordan sektoren kan sikre
ansvarlig eierskap og investeringer gjennom å inkludere miljøfaktorer, sosiale
faktorer og styringsfaktorer i risikovurderingen (såkalte ESG-faktorer:
”environmental, social and government
factors”).

vurderinger. Norges kontaktpunkt for
OECDs retningslinjer, som ligger under
Utenriksdepartementet, har ansvaret for
å følge opp og støtte norske bedrifter i
arbeidet med å implementere retningslinjene. Det gjør de blant annet gjennom kurs for norsk næringsliv i å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i egen
virksomhet og hos forretningspartnere.
Manglende sanksjoner
En stor utfordring med det normative
rammeverket for næringsliv og menneskerettigheter, er at det kun består av
rådgivende instrumenter, og at det derfor
ikke finnes sanksjonsmuligheter når et
selskap bryter menneskerettighetene.
Den største slegga i skapet er foreløpig
OECDs klageordning, som gir enkeltindivider, lokalsamfunn og organisasjoner
anledning til å henvende seg til OECDs
kontaktpunkt i det enkelte OECD-land
når de er bekymret for hvordan flernasjonale selskaper påvirker mennesker
og miljø. Ingen andre internasjonale
instrumenter for å fremme et ansvarlig
næringsliv har en tilsvarende klageordning. “Sanksjonen” ligger i at offentlig
kritikk fra Kontaktpunktet kan oppleves
som svært belastende, særlig for selskaper
som normalt fremstår som solide og
ansvarlige.
Det er en utfordring at sivilsamfunnet i
mange land ikke kjenner til OECDs
klageordning. De svakeste partene er igjen

de som kjenner minst til ordningen.
De vet ikke at de har et sted å henvende
seg.65
FNs veiledende prinsipper trekker også
frem utfordringen med at mange som
berøres av næringsvirksomhet ikke er klar
over at de har rettigheter. Prinsippene
oppfordrer derfor stater til å legge til
rette for økt offentlig bevissthet om
rettighetene og hvordan folk kan benytte
seg av dem, samt sikre dem økonomisk
og praktisk støtte til å gjøre det.
Juridisk bindende regler?
Alle instrumentene i det normative
rammeverket som vi har listet opp i
dette kapittelet er altså rådgivende og
frivillige. Og selv om det er gjort store
fremskritt i gjennomføringen av blant
annet FNs veiledede prinsipper, fortsetter menneskerettighetsbrudd begått
av selskaper, slik flere kilder viser. Dette
bekreftes også i en studie foretatt av
Europaparlamentet i 2017. Europaparlamentet påpeker at årsaken kan være at det
mangler en sentral mekanisme for å sikre
gjennomføring, samt at FNs veiledende
prinsipper ikke er bindende.66
Mange, inkludert Regnskogfondet, har
tatt til orde for at det må utarbeides
bindende regler for næringslivets
menneskerettighetsansvar. I 2014 begynte
arbeidet for alvor å bære frukter, da FN
nedsatte en arbeidsgruppe for å utvikle
en juridisk bindende traktat om nærings-

65) Fra OECDs kontaktpunkt i Norges årsrapport 2016
66) Briefing fra Europaparlamentet, juli 2017
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Vold er instrumentet til den lokale kapitalismen
Felipe Milanez. Politisk økolog, Det føderale universitetet i Recôncavo i Bahia og tidligere
vise-redaktør i National Geographic Brasil.68

livets ansvar for menneskerettighetene,
basert på FNs veiledende prinsipper.
Dette har skapt bredt engasjement i
sivilsamfunn og grasrotbevegelser, blant
jurister og andre eksperter.
Men arbeidet er kontroversielt. Blant
annet stemte både EU, Storbritannia og
USA mot at arbeidsgruppen skulle opprettes. Dersom en bindende traktat skal
ha effekt, må den ratifiseres av flest mulig
medlemsstater i FN. Og det spiller stor
rolle hvilke stater som ratifiserer. Uten
EU, Storbritannia og USA, er det tvilsomt om en traktat vil være effektiv.
Europaparlamentet er imidlertid en sterk
tilhenger av traktaten og har oppfordret
EU til å ha en positiv og konstruktiv
tilnærming til prosessen. Etter først å ha
vært motvillig, har EU nå involvert seg i
forhandlingene. EU mener traktaten bør
omfatte alle selskaper, ikke bare transnasjonale, slik det opprinnelige forslaget
legger til grunn.
Norge på sidelinjen
Norske myndigheter har også stilt seg på
sidelinjen i denne prosessen, til tross for
at handlingsplanen for oppfyllelse av
FNs veiledende prinsipper fastslår at
Norge skal prioritere arbeid med næringsliv og menneskerettigheter i FNs menneskerettighetsråd. Det er fortsatt uklart
hvordan Norge stiller seg til en juridisk
bindende traktat. Norge var opprinnelig
motstander av traktaten, men var til
stede da arbeidsgruppen la frem sin rapport i mars 2017, noe de ikke prioriterte
året før. Om dette betyr at Norge har
endret sin opprinnelige posisjon har det
imidlertid ikke kommet noen signaler
om fra Regjeringens side.
67) Briefing fra Europaparlamentet, juli 2017
68) Guardian, 2. april 2013
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Det kan være fristende å trekke den
slutning at Norge, USA og andre land
som er kritiske til en juridisk bindende
traktat ikke ønsker å bli ansvarliggjort
for det selskapene deres bedriver i andre
land. Men mange eksperter innenfor
feltet menneskerettigheter og næringsliv
påpeker den enorme kompleksiteten
innenfor dette faget.
Selv FNs tidligere spesialrapportør, og
mannen bak FNs veiledende prinsipper,
John Ruggie, har uttrykt sterke forbehold
om en slik traktat. Fagområdet den må
dekke vil være for stort, siden det
“inkluderer alle menneskerettigheter, alle
rettighetshavere, alle forretninger – store
og små, transnasjonale og nasjonale”, i
følge Ruggie.67 Risikoen med en slik
kompleks traktat er at forhandlinger vil
vare i årevis uten å føre til resultater alle
kan enes om. I prosessen mener mange
vi risikerer å svekke gjennomføringen av
FNs veiledende prinsipper.
Støtter kompromiss
Debatten mellom de to leirene – de som
støttet og de som var i mot en bindende
traktat – var i starten veldig polarisert. I
dag er det flere som tror at de to tiltakene
kan utfylle hverandre, heller enn å konkurrere med hverandre.
Regnskogfondet støtter et slikt kompromiss om at man bør kunne ha “to tanker
i hodet samtidig”. Det vil si at man jobber
for å få på plass en juridisk bindende
traktat, og en sentral mekanisme for å
sikre gjennomføringen av den, samtidig
som man jobber for oppfyllelsen av FNs
veiledende prinsipper. Det er viktig at
mennesker som er utsatt for menneskerettighetsbrudd på bakgrunn av nærings-

virksomhet til enhver tid får størst mulig
grad av beskyttelse – og fram til en eventuell traktat er på plass bør dette skje
innenfor de rammene som allerede er
på plass.
Når det er sagt, mener Regnskogfondet at
det er viktig å få plass et juridisk bindende
regelverk så snart som mulig. Mange
mennesker som rammes av selskapers
virksomhet er i dag i praksis rettsløse,
fordi deres egen stat ikke beskytter deres
menneskerettigheter. At et fagområde er
stort, og at det å arbeide fram en traktat
vil være tidkrevende og komplekst, bør
ikke være argumenter som vinner fram.
Historien er full av eksempler på motvilje mot å regulere og lovfeste rettigheter og politikkområder som vi i dag
ser på som selvfølgeligheter. Flere
konvensjoner vedtatt i FN har møtt
massiv motstand – blant annet flere
sentrale menneskerettighetskonvensjoner
og våpenkonvensjoner – men har i ettertid har vist seg å få enorm betydning.
Norge kan ikke stille seg på sidelinjen
slik at brudd på menneskerettighetene
på bakgrunn av næringsvirksomhet får
fortsette. Tvert i mot bør Norge her ta et
lederansvar i prosessen, slik vi har gjort i
så mange andre viktige menneskerettighetsprosesser.
Arbeidet med traktaten er fremdeles pågående, og det er stor usikkerhet omkring når den eventuelt blir ferdigstilt.
Arbeidsgruppen har gjennomført tre
sesjoner om traktaten, henholdsvis i
oktober 2015, 2016 og 2017.

Foto: Kyrre Lien
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KAPITTEL 6

HVA KAN NORSKE
MYNDIGHETER GJØRE?
Norge har ledet an i det internasjonale arbeidet for å beskytte menneskerettighetsforkjempere, og har bidratt sterkt til det internasjonale rammeverket for
urfolks rettigheter. Det er likevel rom og behov for styrket norsk innsats på
dette området.
Det var Norge som tok initiativet til FNerklæringen om menneskerettighetsforkjempere fra 1998 og resolusjonen om
forkjempere for sosiale, økonomiske og
kulturelle rettigheter i 2016. Etter norsk
initiativ utnevnte FN dessuten i 2000 en
spesialrapportør for beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, og i mars
2017 var det Norge som ledet arbeidet
med resolusjonen i FNs menneskerettighetsråd for å utvide mandatet til spesialrapportøren for menneskerettighetsforkjempere med tre nye år, slik de også
gjorde det i 2014.
I det denne rapporten gikk i trykken, la
Norge igjen frem et resolusjonsforslag
om menneskerettighetsforkjempere i FN
– som tar opp flere av problemstillingene
denne publikasjonen peker på.
Norge vil ha FNs medlemstater med seg
på laget for å bekjempe trusler, vold,
kriminalisering og drap på menneskerettighetsforkjempere, og ønsker at 2018
– som er 20-årsjubileet for FNs deklarasjon om menneskerettighetsforkjempere
– blir et år der deres situasjon og rettigheter får økt oppmerksomhet.
Best i klassen
Når det gjelder urfolks rettigheter mer
spesifikt, har også Norge spilt en viktig
rolle. Norge deltok aktivt i utarbeidelsen
av ILO-konvensjon 169, og var det første
landet som ratifiserte den. Det var et
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viktig signal om at Norge la stor vekt på
urfolks rettigheter. Norge var også aktiv
i utarbeidelsen av FNs urfolkserklæring
og tok flere initiativ for å få støtte til formuleringer som både urfolk og stater
kunne akseptere. Norge har samtidig
støttet aktivt opp om urfolksarbeidet i FN.
Vi kan trygt si at Norge har vært “best i
klassen” når det kommer til fokus på
menneskerettighetsforkjempere og urfolk.
Norge har gjort en formidabel jobb for å
styrke disse gruppenes rettigheter, og
Regnskogfondet både tror og håper
regjeringen vil fortsette å være en frontkjemper. Imidlertid så kreves det i dag
også andre virkemidler og påvirkning på
flere arenaer. Det holder ikke å jobbe fram
internasjonale resolusjoner og erklæringer
innenfor menneskerettighetsfeltet. For å
sikre trygge arbeidsvilkår for menneskerettighetsforkjempere, må myndighetene
arbeide for å styrke menneskerettighetsfokuset også i andre prosesser og på andre
politikkområder.
Samstemt politikk for utvikling
Det er bred enighet om at for å nå FNs
bærekraftsmål, må politiske beslutninger
og prosesser dra i samme retning – kort
sagt en mer samstemt politikk for utvikling. De 17 bærekraftsmålene og 169
delmålene er på mange måter en omfattende definisjon på internasjonal samstemthet. I EUs nye europeiske konsensus
om utvikling står det: “For å sikre en sam-

stemt politikk for bærekraftig utvikling,
som inngår i 2030-agendaen, må man ta
hensyn til virkningen av all politikk på
bærekraftig utvikling på alle nivåer –
nasjonalt, innen EU, i andre land og
globalt.”
Videre er bærekraftsmålene eksplisitt forankret i FN-pakten, Verdenserklæringen
om menneskerettigheter, internasjonale
menneskerettighets- og arbeidsrettavtaler
og andre instrumenter – og sier at målet er
å “realisere menneskerettighetene til alle”.
FNs arbeidsgruppe for menneskerettigheter og næringsliv sier derfor at statene
bør sikre politisk samstemthet mellom
forpliktelser i henhold til FNs bærekraftsmål og sine menneskerettighetsforpliktelser, og bruke sin innflytelse som økonomiske aktører for å fremme respekten
for menneskerettighetene. Arbeidsgruppen
framhever at både innenfor handel og
investeringer bør staten oppfordre til
ansvarlig forretningspraksis i tråd med
menneskerettighetsstandarder.
Et viktig aspekt ved statens internasjonale
menneskerettighetsforpliktelser er å sikre
beskyttelse, respekt og støtte til menneskerettighetsforkjempere. FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere har uttalt at bærekraftsmålene
er “dømt til å mislykkes hvis enkeltpersoner og grupper på frontlinjen for forsvaret av bærekraftig utvikling ikke er

Foto: Bo Mathiesen

beskyttet på nasjonalt, regionalt og
internasjonalt nivå”.69
Ustemt norsk politikk
Stortinget har bedt regjeringen legge
frem en samstemthetsreform, der norsk
politikk på relevante politikkområder
“gjøres mer i tråd med utviklingspolitiske
målsettinger”.70

stiller seg på sidelinjen i diskusjonene
rundt en internasjonal juridisk bindende
traktat for menneskerettigheter og
næringsliv.

Å konkretisere hvordan man skal oppnå
større grad av samstemthet i norsk politikk
er viktig, da den er “ustemt” på flere områder. Regjeringen vil for eksempel hindre
ulovlig kapitalflukt og klimaendringer,
mens Statens Pensjonsfond Utland (“Oljefondet”) og andre norske virksomheter
investerer i skatteparadiser og prosjekter
som ødelegger regnskog og miljø.

Mangel på samstemthet preger også flere
sentrale politiske dokumenter. Stortingsmeldingen om menneskerettigheter
(Meld. St. 10 (2014-2015) omfatter
ikke investeringer gjennom Oljefondet,
selv om investeringer kan ha stor påvirkning på menneskerettighetene til
enkeltmennesker og folk. Den norske
handlingsplanen om menneskerettigheter og næringsliv inneholder ingen
referanse til menneskerettighetsforkjempere, selv om dette skal være et av
de prioriterte innsatsområdene til
Utenriksdepartementet.

Regjeringen vektlegger at næringsutvikling og investeringer betyr mye for
utvikling i fattige land og har kanalisert
store summer til næringsutvikling de
siste årene. Men regjeringen har ikke
etablert krav til norsk næringsliv som er
i samsvar med FNs prinsipper for
menneskerettigheter og næringsliv, og

Stortingsmeldingen om utviklingspolitikk,
Meld. St. 24 (2016-2017), har en svært
“tradisjonell” og for lite helhetlig tilnærming til utviklingspolitikk. Selv om
regjeringen slår fast at “samstemt politikk
for utvikling er avgjørende for å nå FNs
bærekraftsmål”, og at “handel og investeringer betyr mye mer for utvikling i fattige

land enn bistand”, er hovedfokuset for
utviklingsmeldingen likevel begrenset til
bistand.
Konkretisering av samstemthetsreform nødvendig
Ved lansering av utviklingsmeldingen sa
daværende utenriksminister Børge Brende:
“Bærekraftsmålene betinger at vi har en
samstemt utviklingspolitikk. Vi må sikre
at bistandspolitikken og utviklingspolitikken henger sammen med det vi gjør
innenfor handelsområdet, innenfor fred
og forsoning, det vi driver med innenfor
utenrikspolitikk ellers, klimaforhandlinger og forhandlinger om andre dokumenter i FN. Dette er et sett av virkemidler som må gå hånd i hånd.”
Likevel ser vi altså at norsk politikk er
ustemt på flere områder, og at samstemthetsreformen Stortinget har etterspurt
har blitt lite konkretisert fra regjeringen.
Utenriksdepartementets budsjett for 2018
sier at “Regjeringen vil komme tilbake
til Stortinget på egnet måte om hvordan
Norge følger opp bærekraftsmålene

69) Rapport til FNs generalforsamling, 2016
70) Representantforslag om reform av utviklingspolitikken, Dokument 8:25 S (2016-2017), Innst. 243 S (2016-2017)
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internasjonalt samt et nærmere opplegg
for samstemthetsreform.” Videre sier
budsjettet at: “Regjeringen vil opprette et
samstemthetsforum der representanter
for sivilt samfunn, akademia og næringsliv møter myndighetene. Samstemthetsforumet vil blant annet gi innspill til og
drøfte kommende årlige rapporter til
Stortinget om samstemt politikk for
utvikling.”
Regnskogfondet mener at det nå er på
tide å konkretisere både samstemthetsforumets mandat, form og mål, og samstemthetsreformen som helhet. Det er
viktig at man analyserer interesse- og
målkonflikter i norsk politikk, som må
håndteres for å oppnå en samstemt
politikk.
Norge bør sikre god sammenheng i egen
politikk og praksis, slik at alle relevante
deler av norsk politikk innrettes med
tanke på å nå FNs bærekraftsmål og
sikre menneskerettighetene.
Regnskogfondets anbefalinger til norske
myndigheter for å sikre en mer samstemt
politikk for utvikling, og derigjennom
også bedre sikkerhetssituasjonen for
miljøforkjempere, er derfor:
FNs bærekraftsmål og samstemthet:
• Regjeringen må så snart som mulig
legge fram en handlingsplan for
Norges arbeid for å nå FNs bærekraftsmål og et opplegg for en
samstemthetsreform, i tråd med
utenriksdepartementets budsjett
for 2018.
• Regjeringen må årlig rapportere til
Stortinget om hvordan norsk politikk
bidrar til å nå FNs bærekraftsmål og i
hvilken grad norsk politikk er samstemt på dette feltet. Som en del av
grunnlaget for en slik rapportering,
bør det gjennomføres en årlig,
uavhengig evaluering av hvorvidt
norsk politikk er samstemt.
• Samarbeid med næringslivet er en
sentral del av strategien for å oppnå
bærekraftsmålene. Den norske
handlingsplanen for oppfyllelse av
FNs bærekraftsmål bør derfor være i
samsvar med FNs veiledende
prinsipper for menneskerettigheter
og næringsliv, slik at næringslivets
innsats også reguleres når offentlige
sektor samarbeider med privat sektor
for å løse verdens bærekraftsutfordringer.

40

MILJØKAMP PÅ LIV OG DØD

Menneskerettighetsforkjempere og
urfolk:
• Regjeringen bør øke norsk bistand til
menneskerettighetsforkjempere,
urfolk og organisasjoner som arbeider
for å trygge deres arbeidsvilkår. Særlig
i land eller regioner med menneskerettighetsutfordringer der det er et
betydelig engasjement fra norske
aktører, bør det være et ansvar for
Norge å støtte urfolk, menneskerettighets- og sivilsamfunnsorganisasjoner. Myndighetene kan dermed
motvirke at selskaper drar nytte av
en svak menneskerettighetssituasjon.
• Regjeringen bør utvikle nye retningslinjer og en konkret handlingsplan
for norsk innsats for urfolk i
utviklingspolitikken. Retningslinjene
som ligger til grunn for norsk innsats
i dag er fra 2004, men det har skjedd
mye som påvirker urfolks situasjon
de siste 15 årene.
• Norske myndigheter bør systematisk
ta opp behovet for å beskytte urfolk
og miljøforkjempere i sine bilaterale
samtaler med land der disse gruppene
er spesielt utsatt.
• Norske utenriksstasjoner i land der
urfolk og miljøforkjempere er i fare
bør søke aktiv dialog med disse
gruppene, blant annet ved å reise til
områder der det forekommer overgrep.
At utenlandske ambassader er til
stede, observerer og overvåker
situasjoner kan ha stor positiv
betydning for sikkerheten til urfolk
og miljøforkjempere.
Menneskerettigheter, næringsliv og
investeringer:
• Norge må arbeide for en internasjonal
bindende traktat for menneskerettigheter og næringsliv.
• Den norske handlingsplanen for
oppfyllelsen av FNs veiledende
prinsipper for menneskerettigheter
og næringsliv må konkretiseres, blant
annet gjennom tydeliggjøring av
tiltak og en tidfesting for når de skal
gjennomføres. Arbeidet må omfatte
fokus på menneskerettighetsforkjempere generelt og urfolk og
miljøforkjempere spesielt.
• Norge må sikre norske selskapers
respekt for menneskerettighetene og
norske selskapers etterlevelse av FNs
veiledende prinsipper gjennom

nasjonalt regelverk. Det må pålegges
selskaper menneskerettslige aktsomhetsvurderinger og konsultasjoner
med berørte lokalsamfunn.
• Norges Bank Investment Management
(NBIM), må bruke sin eierinnflytelse
til å påse at selskaper Statens Pensjonsfond Utland investerer i respekterer
menneskerettighetene, inkludert
sikkerheten til miljø- og menneskerettighetsforkjempere, i tråd med
fondets forventningsdokument om
menneskerettigheter.
• NBIM må rapportere offentlig om
hvilke konkrete tiltak det iverksetter
for å redusere risiko for å medvirke
til menneskerettighetsbrudd,
inkludert redegjøre for innhold
i dialog med selskaper.

Skal vi nå de
ambisiøse
utviklings- og
klimamålene, må
alle gode krefter
trekke i samme
retning
Lars Løvold, daglig leder,
Regnskogfondet

KAPITTEL 7

HVA KAN NORSK
NÆRINGSLIV GJØRE?
Store deler av norsk næringsliv har utviklet en solid politikk for sitt
menneskerettighetsansvar. Mange bedrifter kan likevel styrke arbeidet
for at forkjempere for miljø og landrettigheter kan arbeide fritt og trygt.
Dette er Regnskogfondets anbefalinger.
Det er statene som har ansvaret for å
beskytte og fremme menneskerettighetene
til sine lands innbyggere. Men, som blant
annet denne rapporten viser, svikter
mange stater sitt ansvar.

ønsker at det skal skje – er at flere
selskaper, delstater og byer har sagt at
selv om presidenten ikke følger opp
klimaavtalen, så skal de likevel gjøre
det.73

I en verden der private selskaper ofte har
stor økonomisk makt, og i praksis kan ha
mer innflytelse på lokalt nivå enn statlige
aktører, er det flere som tar til orde for at
selskaper nå både kan og bør bli normbærere i det internasjonale samfunnet.
Noen har allerede tatt opp hansken.

Også når det gjelder menneskerettighetsforkjempere, ser vi at selskaper kan stå
fram som gode eksempler på hvordan
næringslivet kan støtte og beskytte dem,
ifølge FNs arbeidsgruppe for næringsliv
og menneskerettigheter. Adidas pløyde
for eksempel ny mark i 2016, da de
utstedte et policydokument til støtte for
menneskerettighetsforkjempere. Det er
også eksempler på selskaper som har tatt
bladet fra munnen og støttet menneskerettighetsforkjempere i Angola (Tiffany
og Co27) og i Thailand (S-Group28).74

Tar opp hansken
Etter at President Donald Trump bestemte
at USA skal trekke seg ut av Paris-avtalen
om klima, har noen av de største amerikanske kullselskapene tatt til orde for at
USA må støtte klimaavtalen, og flere av
USAs mest kjente næringslivsledere – som
Teslas Elon Musk og Disneys Robert
Iger – har gått offentlig ut og kritisert
presidenten. Selv store energiselskaper
som Shell er kritiske til Trumps
avgjørelse.71
Faktisk så har hundrevis av amerikanske
selskaper, blant dem store multinasjonale
selskaper som Nike, Mars, Levi Strauss,
IBM og Starbucks72 tatt til motmæle.
Det som er så spesielt med det vi ser i
USA i dag – i tillegg til at selskaper som
på overflaten kan se ut til å “tjene” på at
USA trekker seg fra klimaavtalen ikke

Alt dette er nyskapende og lovende takter
fra globale næringsaktører, og gir håp om
at i land der politikere og ledere ikke tar
ansvar, finnes det andre som er villige til
å gjøre det. Regnskogfondet mener at
norske selskaper kan og bør ta sin del av
dette ansvaret – også når det gjelder
menneskerettigheter.
Egeninteresse
Det er dessuten i næringslivets egen
interesse å innta en mer sentral rolle i
land der myndighetene svikter sitt
ansvar, fordi forbrukerne stiller stadig
større krav til ansvarlighet fra næringslivet.

71) CNBC, 6. januar 2017
72) New York Times, 17. november 2016
73) Inside Climate News, 5. juni 2017
74) FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter, 2017
75) FNs arbeidsgruppe for næringsliv og menneskerettigheter, 2017

Det finnes gode eksempler på at forbrukere bruker sin makt til å si fra til
næringsaktører de mener er på feil spor
– slik norske forbrukere har vist når det
gjelder bruk av palmeolje i mat. Regnskogfondet satte i 2012 i gang snøballen
som norske forbrukere trillet videre til
matprodusentene. Resultatet er et dramatisk kutt i bruken av palmeolje i Norge
– et produkt der dagens produksjonsform fører til rasering av regnskog,
brudd på urfolks rettigheter og vold og
trakassering av forkjempere for miljø og
landrettigheter.
Tilsvarende har kampanjer bidratt til økt
oppmerksomhet rundt forholdene for
arbeidere i klesindustrien, som har ført
til at næringslivet har tatt større ansvar
for egen produksjonskjede.
At det legges stadig større begrensninger
på sivilsamfunnets handlingsrom ser
også ut til å krype oppover på næringslivets agenda. World Economic Forums
rapport om global risiko for 2017 påpeker at “frynsete rettssikkerhet og
minskende sivil frihet” er noe næringslivsledere bør være opptatt av.75 En årsak
til dette er at land der menneskerettighetene er under press ofte er politisk
ustabile – noe som igjen betyr økt risiko
for investeringer i landet.
Videre ser vi økt bevissthet om hvor
skadelig det kan være for en virksom-
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het å havne midt i en landkonflikt.
Resultatet kan bli forsinkelser og store
økonomiske tap, for ikke å snakke om
den negative PR-effekten det innebærer
å være i konflikt med urfolk og lokalbefolkning. “Tenure risk” – eller risiko
knyttet til landrettigheter – står derfor
høyt på agendaen hos stadig flere internasjonale selskaper.
Mange av landene der forholdene er
på sitt verste for menneskerettighetsforkjempere generelt, og forkjempere
for miljø og landrettigheter spesielt, er
aktive pådrivere for økte investeringer
for å sikre økonomisk vekst. De vil ha
internasjonalt næringsliv med på laget.
Det gir bedrifter makt og mulighet til
å ta opp menneskerettighetssituasjonen
i dialogen, sågar til å stille krav – for
eksempel om involvering av urfolk ved
etablering av prosjekter i urfolksterritorier.
Næringslivets rolle for å nå FNs
bærekraftsmål
Samarbeid med næringslivet er en sentral
del av strategien for å nå FNs bærekraftsmål. I paragraf 67 i bærekraftsmålene
oppfordres “alle bedrifter til å bruke sin
kreativitet og innovasjon for å løse
utfordringer knyttet til bærekraftig
utvikling”.
I følge FNs arbeidsgruppe for menneskerettigheter og næringsliv, er det viktigste
bidraget selskaper kan gi til bærekraftig
utvikling å sørge for respekt for menneskerettighetene i hele verdikjeden.
Bedrifter som inngår i globale forsyningskjeder kan påvirke praktisk talt alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
Risikoen for menneskerettighetsbrudd
blir ofte forverret av måten globale forsyningskjeder er strukturert og forvaltet
på. Ved å plassere respekt for menneskerettighetene i sentrum av forsyningskjeden, kan bedrifter gi et solid bidrag
til en bærekraftig utvikling.
Næringslivets rolle i implementeringen
av FNs bærekraftsmål er forskjellig fra,
og går utover, det man tradisjonelt har
ansett som bedrifters samfunnsansvar, i
følge arbeidsgruppen. Implementering av
FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv har i seg selv et
enormt potensial for å bidra til positiv
forandring for hundrevis av millioner
av de fattigste og mest marginaliserte
menneskene i verden.
FNs arbeidsgruppe for menneskerettigheter og næringsliv nevner også spesifikt

at selskaper som sikrer respekt for menneskerettighetsforkjempere, og som
støtter et miljø der menneskerettighetene
beskyttes og respekteres, vil være et
viktig positivt bidrag til en bærekraftig
utvikling.76
Regnskogfondets anbefalinger
Dette er Regskogfondets anbefalinger
til hvordan norsk næringsliv kan bidra
til respekt for menneskerettighetene,
sikkerhet for miljøforkjempere og til
bærekraftig utvikling:
1) Forankring i policy:
• Innlemme FNs veiledende prinsipper
for næringsliv og menneskerettigheter
og OECDs retningslinjer for
flernasjonale selskaper i selskapets
egne strategier og styringsdokumenter
samt vedta en egen menneskerettighetspolicy basert på prinsippene.
• Rapportere på FNs veiledende
prinsipper for menneskerettigheter
og næringsliv i tråd med “UN
Guiding Principles Reporting
Framework”: www.ungpreporting.org
2) Støtt en bindende traktat
• Støtte arbeidet med en juridisk
bindende traktat for menneskerettigheter og næringsliv. En
bindende traktat vil sørge for samme
spilleregler for alle selskaper.
3) Kartlegg risiko:
• Gjennomføre aktsomhetsvurderinger
av alle sepskapets prosjekter, med 		
fokus på landrettigheter, miljøut-		
fordringer og menneskerettigheter,
herunder forholdene for urfolk og
miljøforkjempere. Dette bør være like
sentralt i risikoanalysen som øvrige
økonomiske og politiske faktorer.
• Etabler prosedyrer for å håndtere
eventuelle uforutsette, negative
konsekvenser selskapets virksomhet
har på lokalbefolkningens menneskerettigheter og menneskerettighetsforkjemperes situasjon.
4) Inviter sivilsamfunnet inn i varmen:
• Se på sivilsamfunnet og lokalsamfunn som en ressurs, ikke en
motpart. Gjennom dialog og
samarbeid med for eksempel lokale
urfolksledere, samfunnsledere og
forkjempere for miljø og landrettigheter, får selskaper kunnskap
om forhold som kan være avgjørende
for hvor vellykket en investering er.

76) FNs høykommisær for menneskerettigheter (OHCHR), 30. juni 2017
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• Prinsippet om fritt og informert
forhåndssamtykke må ligge som
et sentralt premiss for enhver
forretningsavgjørelse som får
betydning for lokalbefolkningens
nærområde generelt, og urfolk og
deres tradisjonelle territorier spesielt.
5) Bygg kompetanse:
• Delta på kurs i regi av OECDs
norske kontaktpunkt – for eksempel
i hvordan gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter “Human rights due
dilligence”.
• Meld bedriften inn i Global
Compact. Gjennom deltakelse i
verdens største initiativ for ansvarlig
næringsliv, får norske bedrifter
tilgang på nyttig kunnskap og
hjelpemidler til å jobbe bevisst med
samfunnsansvar. De får anledning
til å delta i internasjonale fora, der
næringslivet møtes for å dele
erfaringer og diskutere utfordringer
og løsninger. Deltakelse i Global
Compact er dessuten et tydelig tegn
på at bedriften er sitt ansvar bevisst.
6) Bruk makten og muligheten til
å påvirke
• Bruke egen innflytelse til å rette 		
søkelyset mot menneskerettigheter og
fokuset på menneskerettigheter og
menneskerettighetsforkjempere i
dialog med myndigheter, andre
bedrifter og egne samarbeidspartnere.
• Ta eksplisitt opp situasjonen for
menneskerettighetsforkjempere til
diskusjon i internasjonale fora, som
for eksempel i Global Compact eller
i samtaler med potensielle lokale
forretningspartnere og myndigheter.

FINANSINSTITUSJONENES ROLLE

I tillegg til næringslivsaktørene, spiller
også finansinstitusjoner en vesentlig
rolle – både private og offentlige.
Investeringer er avgjørende for utvikling
og økonomisk vekst. Men altfor ofte
finansierer de i praksis prosjekter som
er destruktive for både lokalmiljøet og
lokalbefolkningen i mange land. Det
gjelder også utviklingsbanker, som
skal bidra til at bærekraftsmålene nås
– som Verdensbanken og International
Finance Corporation (IFC), og nasjonale
utviklingsbanker.

Den nederlandske utviklingsbanken
(FMO) og den Finske utviklingsbanken
(Finnfund) fortsatte for eksempel å
finansiere vannkraftprosjektet som den
honduranske miljøforkjemperen Berta
Cáceres kjempet mot – selv etter at både
hun og andre aktivister rapporterte om
utallige trusler og overgrep. De trakk seg
først ut etter at Cáceres ble drept og
verden hadde hevet stemmen i protest.

Dr. Jim Young Kim, president i Verdensbanken, høstet på sin side massiv kritikk
da han i en tale i New York 6. april 2016,
refererte til drapet på Cáceres slik:
– Man kan ikke gjøre det arbeidet vi
forsøker å gjøre uten at vi får enkelte slike
’hendelser’.77
Over 300 organisasjoner gikk sammen
om et felles protestbrev etter uttalelsen.

77) Front Line Defenders, mai 2017 og Global Witness, 2017
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MASSIV DAM: Belo Monte
er et av verdens største
vannkraftanlegg.

BRASIL:
VANNKRAFTENS
BLODIGE PRIS

Antonia Melo (67) har vært i livsfare så lenge hun kan huske. I en årrekke har
fembarnsmora kjempet for regnskogen og mot Belo Monte, et av verdens
største vannkraftverk. Slike protester kan fort bety døden i et land som Brasil.

TEKST: GUNNHILD PAULINE BAADE

Det hele skjedde så plutselig. Antonia
satt på knærne i blomsterbedet og luket
ugress. Sola skinte skarpt i øynene, men
innimellom de fargerike plantene skimtet
hun en skikkelse. Der – i hennes egen
hage – sto en ukjent mann med våpen.
Han siktet våpenet mot ansiktet hennes.
– Stopp protestene, ellers dreper jeg deg,
var det eneste han sa før han forsvant.
Like fort som han kom.
Truslene
Antonia har fått mange slike trusler.
Den første allerede i 2004, lenge før
byggingen av Belo Monte-demningen

startet. Protestene mot planene var
mange og voldsomme i flere årtier før
første spadetak i 2011.
Blant dem som protesterte høyest var
Antonia. Hun var hjemme med familien
da det banket på døra første gang. På
trappa sto en mann Antonia aldri hadde
sett før. I hånden hadde han et våpen.
Han sa ikke stort, men hans nærvær var
nok til å skremme henne. Fra den dagen
turte ikke Antonia å gå ut alene. Hun
gikk alltid i følge med andre. Barna lot
hun være hjemme. Noen måneder senere
ble hennes nærmeste venninne, miljø-

78) The Guardian 19. februar 2005 og 30. september 2013
79) The New York Times, 21. september 2013
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aktivisten Dorothy Stang (74), drept.78
Som Antonia engasjerte den amerikanskfødte nonnen seg for regnskogen og
protesterte kraftig mot ødeleggelsene i
området. Med engasjementet kom det
mange fiender, og hun ble stadig truet
på livet. 12. februar 2005 var Dorothy
på vei til fots til et møte i jungelen, da
hun ble drept av seks skudd på nært
hold. Kort tid etter ble tre menn arrestert,
blant annet godseieren som skal ha betalt
for drapet. Mennene ble dømt til 30 års
fengsel, men dommen ble opphevet
samme år.79

Brasil topper statistikken
Brasil har i flere år tronet på toppen av
listen over verdens dødeligste land for
miljøforkjempere. Bare i 2016 ble 49
mennesker drept. Drapene føyer seg inn
i en lang og dyster rekke.
Frem til midten av oktober 2017 har
ytterligere 43 aktivister måttet bøte med
livet, ifølge Global Witness som har logget
619 drap i Brasil siden registreringen
begynte i 2002.80
Den lokale organisasjonen Comissão
Pastoral De Terra (CPT), har på sin side
registrert mer enn 1500 drap på miljøforkjempere de siste 25 årene.81
Et stort flertall av dem som blir drept og
truet på livet, bor i delstaten Pará i
Amazonas. Blant dem – Antonia Melo.
Men hun lar seg ikke skremme.
– Kampen handler om overlevelse, og
jeg har en forpliktelse og et ansvar for å
kjempe for alle som er utsatt for overgrep, sier Antonia.
Hun er fast i blikket, men følelsene
presser på. Øynene blir blanke. Kampen
betyr mye for Antonia. Som øverste leder
for organisasjonen Xingu Vivo para
Sempre (Et levende Xingu for alltid, red.
anm.) har Antonia frontet motstanden
mot Belo Monte-demningen i en årrekke.
Vannkraftverket, som ble satt i drift i
april 2016 og skal stå helt ferdig i 2019,
har lenge vært karakterisert som en miljøkatastrofe. Kraftverket vil avlede 80 %
av vannet i Xingu-elven og dermed
ødelegge et 1500 kvadratkilometer stort
regnskogsområde.82 Utbyggeren, Norte
Energía, sier at 20 000 mennesker har
måttet flytte, mens organisasjonen
Movimento de Atingidos por Barragens
(MAB) – “Bevegelsen for dem som
påvirkes av dammer” – hevder tallet er
nærmere 40 000, er blitt fordrevet – i
hovedsak de som bor i regnskogen og
langs elvebredden, som fiskere og urfolk,
men også innbyggere i byen Altamira.83
De er blitt flyttet til steder hvor de ikke
kan fortsette det livet de kjenner og
mestrer. Resultatet er fattigdom og sult.
I tillegg mister titusener av urfolk, som
fortsatt bor langs Xingu-elva, levebrødet
etter hvert som elva blir tørrlagt. Drikkevannet forurenses og fisken dør.
Mangelen på bevis
En av de største pådriverne bak Belo
Monte-prosjektet har vært gruveindus-

trien. Lave råvarepriser fører til et ønske
om høyere produksjon, som igjen fører
til et økt energibehov. Håpet er at vannkraftverket vil produsere nok kraft til å
forsyne en tredjedel av brasiliansk
industri, i tillegg til å gi strøm til 23
millioner husstander.84
Antonia Melo er ikke i tvil om hvor
truslene mot henne kommer fra. Det er
utbyggerne av Belo Monte, energiselskapet
Norte Energía, som taper mest på hennes
protester. De oppsøker henne sjelden
direkte, ifølge Antonia tar de heller
kontakt med venner og familie. Sier at
dersom hun ikke slutter å blande seg, vil
det gå henne ille. Dessverre er det svært
vanskelig å bevise koblingen til selskapet,
siden truslene kommer fra profesjonelle
leiemordere eller andre mellommenn.
De skjuler som regel ansiktet når de
oppsøker henne. De truende tekstmeldingene og løpesedlene kan sjelden
spores tilbake til avsenderen. Det blir
ord mot ord.

Selv om det ikke er
selskapets direktører som banker
på døra mi og truer
meg på livet, er det
likevel de som får
blod på hendene,
dersom noe skjer
med meg.
Antonia Melo

– Selv om det ikke er selskapets
direktører som banker på døra mi og
truer meg på livet, er det likevel de som
får blod på hendene, dersom noe skjer
med meg. Det er Norte Energía som
trekker i trådene, sier Antonia opprørt.
I stedet for å få hjelp fra rettsvesenet,
møter Antonia motstand.
Stemplet som kriminell
De siste årene har drapstruslene blitt noe
færre, selv om Antonias navn fra tid til
annen fortsatt er å finne på såkalte dødslister. Nå tar selskapet isteden rettslige
skritt for å holde Antonia borte. For seks
år siden ble hun gjort til en kriminell da
hun ble dømt til å holde seg unna anleggsområdet til Belo Monte-demningen, på
ubestemt tid. Bryter hun forbudet, blir
hun idømt en bot på 10 000 real – eller
nesten 28 000 kroner.
– Det er en ny form for krigføring. I
stedet for at selskapene må stå til ansvar
for ødeleggelsene og bruddene på urfolks
rettigheter, er det nettopp menneskene
som rammes av ødeleggelsene og blir
utsatt for menneskerettighetsbrudd, som
blir gjort til kriminelle, sier Antonia Melo.
Men Antonia har ikke gitt seg. Protestene
hennes er like kraftige og høylytte som
før, selv om byggingen av demningen er
inne i sitt sjette år. Den ruver 90 meter
over bakken og ligger som et blødende sår
i landskapet. Demningen er et konstant

80) 2002 – 2008: 448 + 2014: 29 + 2015: 50 + 2016: 49 + 1. jan - 15. okt 2017: 43 = 619
81) The Washington Post, 27. august 2015
82) Amazon Watch/Brazil’s Belo Monte Dam
83) Mongabay, 19. september 2017
84) BBC News, 3. mars 2011

PRISBELØNNET: Antonia Melo ble
10. oktober 2017 tildelt Alexander Soros
Foundation Award for sitt arbeid for miljø
og landrettigheter.
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MEDBESTEMMELSE: Urfolk langs Xingu-elven ble aldri konsultert om
utbyggingen av Belo Monte-anlegget. Forhåpentligvis vil barna deres
få bedre mulighet til å bestemme over sin egen fremtid.

minne om regnskogen som en gang sto
der, og de titusener som har mistet hjemmene sine. Antonia kaller demningen
for “monsteret”.
Mangel på rettferdighet
En stor del av konfliktene i Amazonas
handler om retten til konsultasjon og
samtykke. Så også i saken om Belo Monte.
Brasil har høstet internasjonal anerkjennelse for å ha en grunnlov som anerkjenner
urfolks evigvarende og eksklusive bruksrett til ressursene over bakken i sine
tradisjonelle territorier – med unntak av
vannkraftpotensialet. 23 % av brasiliansk
Amazonas er anerkjent som urfolksterritorier. Likevel har utbyggingen av Belo
Monte skjedd på bekostning av menneskene som bor i området.
De rammede urfolksgruppene ble aldri
konsultert om utbyggingen, og fikk kun
informasjon i etterkant om at avgjørelsen
var blitt tatt. Konsortiet av selskaper som
står bak Belo Monte-utbyggingen hevder
på sin side at de har alt på det rene. Saken
har gått inn og ut av det brasilianske
rettssystemet i flere år, og både brasilianske
domstoler og Den interamerikanske
menneskerettighetskommisjonen har
kritisert utbyggingen for å være i strid
med menneskerettighetene. Likevel har
myndighetene gjennomført planene,
samtidig som de planlegger flere nye
demninger i Amazonas.
I jakten på økonomisk framgang ser det

ut til at Brasil er villig til å ofre regnskogen
og menneskene som bor der. Det er
dette Antonia kjemper for i dag; retten
til konsultasjon og samtykke, og retten
til rettferdig kompensasjon når menneskers fundamentale rettigheter brytes.
Av de titusener som er blitt tvunget til å
forlate hjemmene sine har et fåtall fått
nye boliger. Disse har flyttet til små
landsbyer der husene står tett i tett og
allerede råtner på rot. Langt unna elva
som i en årrekke har vært selve livet.
Andre har fått økonomisk erstatning,
men bare en brøkdel av verdien på huset
og eiendommen de ble tvunget til å
forlate. Fortsatt bor det mennesker langs
Xingu-elva. Vannstanden er blitt betydelig
lavere. Fisken er borte. Skogen som de
har levd i og av i generasjoner, er tapt for
alltid. Nå har de ingenting igjen.
Frykten
Miljøforkjemperen Antonia fører kampen
fra et lite kontor i byen Altamira. Byen
som i løpet av kort tid har mangedoblet
innbyggertallet og endt i kriminalitet og
kaos. I dag rangeres Altamira som den
voldeligste byen i hele Brasil.85 Derfor
tar Antonia sine forholdsregler. Det er
sjelden hun beveger seg fritt på gata.
Hun føler seg ikke trygg nok til å gå
alene.
Det gamle huset hennes, som energiselskapet kjøpte opp fordi vannet fra Belo
Monte-dammen vil oversvømme landet

85) Movimiento dos Atingidos por Barragens (MAB), 6. juni 2017
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det lå på, lå bare et steinkast fra
kontoret. Jevnlig tok hun den korte
spaserturen for å se på ruinene. Det
gamle mangotreet hennes er det eneste
som fortsatt står høyreist. Hun drar
sjelden dit lengre. Hun tør ikke.
I stedet tilbringer hun all sin tid på
kontoret. Her føler hun seg hjemme.
Trygg. Veggene er fylt med bilder av
familie og venner. Smilende og lykkelige. Midt blant dem henger et bilde av
Berta Cáceres. Miljøaktivisten og
urfolkslederen som ble funnet drept i
Honduras 3. mars i år. Skutt og drept i
sitt hjem av ukjente gjerningsmenn.
Bildet henger der som en konstant
påminnelse om kampen og trusselen.
Antonia vet hva hun risikerer å måtte
ofre for framtida til sine barn og
barnebarn. Selve livet.
– Barna sier at de støtter meg, men jeg
vet at de frykter for livet mitt. De vil
ikke at jeg blir en del av den tragiske
statistikken.
Antonia må stoppe opp. Stemmen
brister. Øynene fylles av tårer. Det er
tydelig tungt å snakke. Om barna og
barnebarna, og om Berta Cáceres –
kvinnen som kjempet for sine rettigheter. For sitt land. Akkurat som
Antonia. Eneste forskjellen på de to
kvinnene er at den ene lever. Enn så lenge.
Basert på intervjuer gjennomført i Brasil
i august, 2016

OLJESØL: Oscar Pisso viser frem
oljesøl som truer skogen.

COLOMBIA:
DRAPSBØLGE I FREDSTID

Etter 50 år med borgerkrig er det håp om fred i Colombia, men for miljøaktivister er det fortsatt et av verdens farligste og dødeligste land.
TEKST OG FOTO: GUNNHILD PAULINE BAADE

Det er tidlig om morgenen en augustdag
i 2016. Hele huset sover fortsatt, men
Oscar Pisso har vært våken i flere timer
allerede. De første meldingene om at
noe alvorlig hadde skjedd tikket inn på
telefonen lenge før dagslyset brøt gjennom
skylaget. To unge menn fra en liten landsby i nærheten er skutt av opprørspolitiet
i forbindelse med en protest mot oljeutvinningen i området. Den ene er truffet
i lysken, den andre i benet. Politiet har
brukt en form for hjemmelaget prosjektil
fylt med spiker. Både 20- og 22-åringen
har omfattende skader.
Tilstanden er alvorlig, men ingen tør å
frakte dem til det lokale sykehuset, som
ligger to timer unna på humpete grusveier.

Frykten for at politiet vil ta dem, og at
ingen ser dem igjen i live, er for stor. I
stedet vurderer Oscar og landsbylederne
om de to guttene bør fraktes over grensa
for behandling i Ecuador. Reisen er lengre
og ikke mindre farefull. Bevæpna politi
kan stå rundt hver eneste sving. Likevel
er det kanskje den beste løsningen. Oscar
ser alvorlig ut. Han prater ivrig på telefonen og fekter med armene. Dagen i
forveien var han på besøk i landsbyen
som nå er rammet.
Oscar kjenner de to unge mennene
godt. Nå er livet deres i hans hender.
Som øverste leder for urfolksgruppen
Nasa, er det hans oppgave å finne en
løsning. Etter flere timer på telefonen

har han endelig fått tak i en ambulanse,
eskorten fra colombiansk Røde Kors er
på plass og han har fått forsikringer om
at de to ungdommene er trygge. De vil
få den hjelpen de trenger. Flere timer
senere kommer beskjeden om at de
begge er utenfor livsfare og Oscar kan
puste lettet ut.
– Dessverre skjer dette hele tiden. Det er
bare et spørsmål om tid før noen dør, sier
Oscar med et sukk til Regnskogfondet,
som er på besøk denne augustmåneden.
Colombia på pallplass
De to ungdommene var bare millimetere
unna å bli en del av en dyster statistikk i
Colombia. Antall drap på mennesker
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som kjemper for miljø og landrettigheter
øker dramatisk. I 2015 registrerte Global
Witness 26 drap på miljøaktivister, i
2016 økte tallet til hele 37. Frem til
midten av oktober 2017 har ytterligere
28 måttet bøte med livet. Det gjør
Colombia til verdens nest farligste land
for miljøforkjempere, bare slått av Brasil.
Mørketallene er sannsynligvis store.

fengslet. I stedet er det jeg som blir frarøvet friheten, sier Oscar.
I frykt for sitt eget liv er Oscar ofte på
reisefot. Det er sjelden han tør å oppholde seg på ett sted over lengre tid.
Hver gang han skal i møter eller gjøre
ærender i byen holder han seg innendørs. Han vet aldri når og hvor de kan
slå til. Eller hvem de er. Oftest kommer
truslene via tekstmeldinger eller en lapp
i hånda. Trusselen går gjennom så mange
personer og ulike ledd at det er vanskelig
å peke ut en gjerningsmann.

De fleste drepes for sin motstand mot
utvinning av naturressurser. I jakten på
profitt står miljøaktivistene midt i skuddlinjen til militæret, politiet, geriljaen,
paramilitære grupper eller leiemordere
hyrt inn av olje- og gruveselskaper. Listen
er lang. Fiendene er mange.
For nasaene, som Oscar Pisso leder, er
det hovedsakelig oljesektoren som har
vært den største trusselen. Hele 80 % av
regnskogfylket Putumayo er dekket av
oljekonsesjoner. Bare i området rundt
landsbyen Kiwnas Cxhab, hvor de to unge
mennene ble skutt av politiet, ligger det
i dag 34 oljebrønner. 108 nye er under
planlegging. Samtidig rammes lokalbefolkningen av oljesøl. Elvene forurenses
og det er blitt vanskeligere å få tak i mat.
Derfor protesteres det, oftest i form av
veisperringer og blokader. De som roper
høyest og stikker hodet fram, trues på
livet. Blant dem, Oscar Pisso.
Bomber og macheter
Han har fortsatt tydelige arr på ryggen
fra da machetene traff ham den varme
januardagen i 2014. Ansatte fra oljeselskapet Gran Tierra oppsøkte plutselig
Oscar under et av hans jevnlige besøk til
landsbyen Bellavista. Landsbyen ligger
midt i oljekonsesjonen til selskapet og
Oscar var på besøk for å planlegge den
videre motstanden. Mennene, som var
ikledd kjeledresser fra Gran Tierra, kom
kjørende på mopeder. De stanset opp ved
Oscar. Så kom det første slaget. Og så
enda ett. Til slutt tok de fram macheten,
og truet ham på livet. Beskjeden var
tydelig. Hold deg unna, ellers blir du
drept! Men Oscar nektet å gi seg.
Fem måneder senere, 7. mai 2014,
skjedde det igjen. Utstyrt med våpen og
eksplosiver kjørte et ukjent antall menn
på mopeder inn i landsbyen og begynte
å skyte rundt seg. Kvinner og barn løp
for livet i den mørke natten. I kaoset som
oppsto, fikk de verken med seg klær eller
sko. På avstand ble de vitne til at nattehimmelen lyste opp av ildkulene fra landsbyen. Ingen turte å vende tilbake før
neste morgen. Landsbyens forsamlingshus brant ned til grunnen den natten.
Mirakuløst nok ble ingen alvorlig skadet.
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En indianer uten
land er ikke en
indianer
Oscar Pisso

Hvem de bevæpnede mennene var på jakt
etter er det ingen som vet, men verken
Oscar eller landsbybeboerne er i tvil om
hvem som står bak.
– Det er bare oljeselskapet som tjener på
at vi forsvinner. De bruker mye penger
og store ressurser på å få oss vekk, slik at
de kan få utvinne oljen i fred, sier Oscar
Pisso.
Et liv på flukt
Det har vært flere drapstrusler mot Oscar.
Navnet hans har stått øverst på flere løpesedler og såkalte dødslister. Det har gått
fem år siden han ble jaget på flukt fra
sitt eget hjem. Familien hans er spredt
for alle vinder. Han har knapt noen
kontakt med sine seks barn. Den gang var
det geriljagruppen FARC – Colombias
væpnede revolusjonære styrker – som sto
bak truslene, men årsaken til konflikten
var den samme som nå. Kampen om jorda
og dens ressurser. Oscar kan fortsatt ikke
vende hjem. Uten noen form for hjelp
fra myndighetene er det ikke sikkert at
han noen gang kan bli gjenforent med
familien.
– Jeg kommer til å være på flukt resten
av livet. Det er menneskene som truer
oss, og dreper naturen, som burde vært

– Oljeselskapene og myndighetene har
meg under oppsikt og noen kommer
stadig med nye trusler. Når som helst
kan jeg forsvinne, bli drept eller utsettes
for falske anklager. De sier jeg er i mot
utvikling. Derfra er veien kort til å bli
stemplet som terrorist, noe som vil gjøre
situasjonen mye verre for meg, sier Oscar.
Fritt fram i jungelen
I den colombianske jungelen har det lenge
vært våpen og muskler som bestemmer.
Geriljagrupper som FARC har dominert
og spredt frykt siden 1960-tallet. Historien
til FARC er full av kidnappinger, trusler
og drap. De startet opp som et opprør
mot makteliten og hærens fordrivelse av
småbønder på landsbygda, men endte opp
med å stjele land fra lokalbefolkningen
for å finansiere egen virksomhet. Ofte
med bruk av voldelige metoder. I Oscars
tilfelle var det hans motstand mot å
betale FARC beskyttelsespenger som til
slutt sendte ham på flukt.
– Jeg var som en stein i skoen for dem.
Ubehagelig og lett å bli kvitt. Da jeg
nekta å betale dem skatt for min egen
jord og mine egne kyr, truet de meg og
familien min. Jeg hadde til slutt ingen
andre valg enn å flykte, sier Oscar oppgitt.
Geriljagrupper som FARC har sjelden
møtt motstand fra lokalbefolkningen på
den colombianske landsbygda. De
væpnede styrkene og myndighetene har
enten vært medskyldige, fraværende eller
for svake til å takle geriljaen eller de
paramilitære gruppene i området. Det
har fått enorme konsekvenser.
Trusselen om fred
Borgerkrigen i Colombia var en av de
lengste konfliktene i nyere tid. Den over
50 år lange krigen, som endte med en
fredsavtale i november 2016, kostet over
220 000 mennesker livet og millioner av
mennesker har mistet sine hjem. Over
seks millioner colombianere var på flukt
i sitt eget land da fredsavtalen ble

FREDSAVTALE: 50 år med krig endte med fredsavtale i november 2016.
Her patruljerer regjeringssoldater ved landsbyen Kiwnas Cxhab, et par
måneder før avtalen ble undertegnet.

undertegnet, noe som gjør Colombia til
et av landene i verden med flest internt
fordrevne.
– Livet på flukt er ensomt. Alt jeg ønsker
er å få hjemmet mitt og familien min
tilbake. Kanskje kan vi alle vende hjem
dersom det blir fred i landet, men jeg
frykter det verste, sier Oscar Pisso.
Flere har sammenlignet dagens situasjon
i Colombia med situasjonen som oppsto
i Den demokratiske republikken Kongo
da borgerkrigen i det afrikanske landet
tok slutt i 2003. Da freden endelig kom
etter flere år med vold og brutale herjinger,
strømmet flere utenlandske selskaper til
landet i jakt på naturressurser og profitt.
Regnskogen som hadde fått stå tilnærmet
urørt mens konflikten pågikk, var nå
plutselig under press. Det samme var
menneskene som var avhengige av
skogen og dens ressurser. Det er de
fortsatt.
I Colombia har regnskogen og Oscar
Pisso vært under press fra utenlandske
oljeselskaper i nesten 30 år allerede. Nå
frykter han at fredsavtalen vil føre til et
økt press på skogen, og dermed også øke
konfliktnivået ytterligere.

– Truslene jeg får er en konsekvens av
myndighetenes politikk. De ønsker
økonomisk vekst, og lar det gå på
bekostning av naturen og menneskene
som forsvarer den. Trusselen mot meg
og mitt folk blir ikke mindre av at flere
får tilgang på ressursene. Tvert i mot,
sier Oscar.
En indianer uten land
For Oscar og resten av Colombias 48
millioner innbyggere er freden endelig et
faktum. Fredsavtalen som ble forhandlet
fram mellom myndighetene og geriljagruppen FARC ble først overraskende
forkastet da colombianerne gikk til
urnene 2. oktober 2016, men ble etter
en reforhandling underskrevet 24.
november samme år. Avtalen inneholder
viktige punkter om jordreformer og
urfolksrettigheter.
Colombia har sannsynligvis verdens
sterkeste nasjonale lovgivning om urfolks
landrettigheter – selv om staten eier all
olje som ligger under bakken og har rett
til å etablere militærbaser på urfolks land.
Til tross for den nasjonale lovgivningen,
og at urfolksrettigheter er inkludert i
fredsavtalen, har regjeringen i 2017
fremmet et forslag om å regulere konsulta-

sjonsretten. Forslaget innebærer at
etniske minoriteter, inkludert urfolk,
ikke lenger vil ha vetorett, samt at kravet
til forhåndsforhandling for prosjekter
som inngår i den nasjonale utviklingsplanen fravikes. Hvis forslaget går gjennom vil det svekke urfolks rettigheter.
Det gjenstår derfor å se om Oscar og
andre urfolk får en tryggere og bedre
hverdag som følge av fredsavtalen. Etter
å ha levd fra skanse til skanse og etter å
ha bli frarøvet sitt eget land, lever fortsatt
håpet om full råderett over eget område
sterkt.
Derfor fortsetter Oscar kampen:
– Klart jeg er redd, men jeg kan ikke la
meg skremme. Hvis jeg ikke kjemper
denne kampen for mitt eget land og
folk, vil jeg uansett dø. For som vi sier,
en indianer uten land er ikke en
indianer.
Basert på intervjuer gjennomført i
Colombia i august, 2016
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FATTIGDOM: Mange av de gjenværende Orang
Rimbaene i Jambi-provinsen lever under svært
krevende forhold i palmeoljeplantasjene, der
det en gang var regnskog.

INDONESIA:
BLODIG PALMESUS
Den unge mannen blødde. Kniven hadde gått inn i den lysebrune huden
øverst til venstre for ryggraden. Et nytt hugg hadde truffet litt lenger ned til
høyre. Så ble han slått i hodet med en gren fra palmetreet.
TEKST OG FOTO: PER-IVAR NIKOLAYSEN

Besaring kjente bena svikte. Den muskuløse kroppen sank sammen på den rødbrune jorda. Rundt ham brant ilden. En
bil, ti motorsykler og de verdifulle kledene
til Orang Rimbaene gikk opp i flammer.
Kvinner og barn flyktet innover i skogen.
Advarselen
Dagen i forveien hadde Indonesia feiret
“The Birth of Pancasila”, den årlige
markeringen av den historiske talen til
Sukarno, holdt den 1. juni 1945. Talen
førte frem til uavhengigheten til Indonesia
– en stat som ifølge ordene til den kommende presidenten skulle tuftes på sosial
rettferdighet for alle.
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For Orang Rimbaene som har bodd i
regnskogen på Sumatra siden “tidenes
morgen”, var denne dagen lite annet enn
én av mange dager. I en palmeoljeplantasje
vest i Jambi-provinsen brukte de tiden
på å jakte og bygge enkle hytter i det
området de fortsatt så på som “sitt land”.
Riktignok hadde selskapet PT Bahana
Karya Semesta konsesjon fra sentralmyndighetene i Jakarta til å drive en
gigantisk palmeoljeindustri akkurat her.
Vegetasjonen hadde i løpet av noen få år
gått fra dyp og frodig jungel til det som
nå var uendelige rekker med palmer. Det
var imidlertid her forfedrene hadde levd
og dødd, og det var her deres ånder

fortsatt levde, ifølge nomadefolket Orang
Rimbaenes tro. Det var dette landet de
ikke kunne forlate, uten å forlate sin egen
identitet og kultur – her hvor lastebilene
nå gikk i skytteltrafikk med palmeoljefrukt, og skogsmaskinene gjorde klar til
å plante en ny runde med trær, for så å
sprøyte med ugressmiddel mellom rekkene
for å unngå at det skulle gro seg til igjen.
Sikkerhetsvaktene som møtte Orang
Rimbaene på denne nasjonale merkedagen
for Indonesia hadde imidlertid en annen
oppfatning av hvem som “eide” jorda.
Vaktene fra palmeoljeselskapet hadde
bedt urfolksgruppa stoppe hyttebyggingen

USIKKER FRAMTID: Orang Rimbaene
er opprinnelig nomader, og mange av
dem flytter fortsatt rundt innenfor det
samme territoriet som forfedrene en
gang levde, men kulturen er truet.

og forlate stedet. De ville fjerne den enkle
bosetningen med makt, om Orang Rimbaene ikke flyttet på seg. Morgenen etter
var gruppa i ferd med å pakke sammen
sakene, og gjøre seg klar til å dra. Men
helvetet brøt løs før de kom så langt.
Avskogingen
På begynnelsen av 80-tallet var provinsen
Jambi på Sumatra dekket av fire millioner
hektar med regnskog, ifølge tall Regnskogfondets nære partnerorganisasjon WARSI
har hentet inn fra skogmyndighetene.
Skogen dekket rundt 75 % av hele arealet.
Avskogingen skjøt fart etter det som
skulle bli en skjebnesvanger politisk
beslutning for urfolket Orang Rimba i
den dype jungelen i Jambi. Naboøya Java
var stappfull av mennesker, mange av dem
levde i ekstrem fattigdom. Daværende
president Suharto styrte landet med jernhånd, og bestemte at javanesere skulle
tilbys gratis eiendom og oppstartmidler
for å flytte til det mer “romslige” Sumatra.
For å sikre rask økonomisk vekst for de
såkalte “transmigrantene”, delte sentralmyndighetene ut hogstkonsesjoner i stor
stil og bygget en ny supervei som høvlet
seg gjennom regnskogen. Etter hvert
etablerte plantasjeindustrien seg på de
avskogede landområdene, og vokste seg

til å bli den viktigste inntektskilden i
regionen.
Robert Aritonang i WARSI har fulgt
situasjonen til Orang Rimbaene i en
årrekke, og mener at den storstilte menneskeflyttingen til Suharto er årsaken til
den ekstremt vanskelige situasjonen for
urfolksgruppa i dag.
– Orang Rimbaene bodde i områdene
der den transsumatriske hovedveien går i
dag. Etter at tømmerselskapene og palmeoljeplantasjene kom, er det så å si ingen
skog igjen, sier Aritonang.
Han forteller om en historie med marginalisering, stigmatisering, vold og overgrep mot de siste urfolkene i Jambiprovinsen.
Urfolk i fare
Flertallet av de gjenlevende Orang
Rimbaene bor utenfor jungelen. De
lever i ekstrem fattigdom, med et ensidig
og marginalt kosthold, uten tilgang på
rent vann. De overlever på småjobber
som måtte dukke opp, noen stjeler palmeoljefrukt som de selger videre, andre
tigger.
Noen få grupper holder seg fortsatt for
seg selv i de indre delene av nasjonal-

parken Bukit Duabelas, urfolkenes siste
skanse i en region der plantasjeindustrien
spiser seg innpå de siste restene av skog.
Med Regnskogfondet som viktig støttespiller klarte den indonesiske organisasjonen WARSI å kjempe gjennom beslutningen om å verne området i år 2000.
Nasjonalparken er Indonesias første og
foreløpig siste verneområde ment for å
bevare et urfolks leveområde.
Nasjonalparken er imidlertid for liten til
at Orang Rimbaene kan leve som nomader,
slik de tidligere har gjort. Ifølge flere av
dem vi snakker med, er dyrelivet og tilgangen på mat blitt dårligere. Derfor
beveger gruppene som har “plass” i
nasjonalparken, seg ut i plantasjeområdene. Da oppstår konfrontasjonene,
der Orang Rimbaene ofte blir den
tapende parten.
Beskjedne
Besaring sitter på en stamme ut mot den
lille elva som renner sakte forbi bosetningen i den østre delen av nasjonalparken.
Noen meter oppstrøms bader noen
gutter. De plasker, ler, og hviner av
glede, slik bare unger kan gjøre. Men
bak den overfladiske idyllen i jungelen
en times mopedtur innover smale stier,
hviler et alvor. Den siste tida har vært
tøff for den lille gruppen Orang Rimbaer
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som lever i de østre grenseområdene til
nasjonalparken Bukit Duabelas.
Besaring viser frem arrene. Han trekker
inn sigarettrøyken, ser litt usikker bort
på han som vanligvis er stammens talsmann. Smiler skjevt, fikler litt med den
litt for store fotballshortsen.
Det har gått to måneder siden han lå og
blødde i grusen langs veien gjennom
palmeoljeplantasjen.

Dramaet
Allerede morgenen etter den omtalte
advarselen, hadde sikkerhetsvaktene fra
palmeoljeselskapet kommet tilbake til
den midlertidige bosetningen i plantasjen. Nenun, en av Orang Rimbaene,
skal ha spurt dem flere ganger “hvorfor
de måtte dra”. Selskapet som tidligere
eide plantasjen hadde jo latt dem bo
mellom palmeoljetrærne. Der hadde de
plukket nedfallsfrukt og jaktet villsvin
som de kunne selge. Med de nye eierne
var situasjonen en annen og langt mer
fiendtlig.
Ifølge forklaringene til Orang Rimbaene
og rapporten til WARSI skal de gjentatte
spørsmålene ha provosert sikkerhetsvaktene, som da gikk løs på Nenun.

Jeg bryr meg
ikke lenger om
mitt eget liv. Jeg
er ikke redd for å
dø. Kommer de
etter oss, vil jeg
kjempe tilbake.
Besaring

Etter hvert kom det flere og flere ansatte
fra selskapet, til sammen rundt 50
personer, ifølge rapportene. Også mange
av stammens mannlige medlemmer
ankom. Blant dem var Besaring. Han
tviholdt på sin “kecepek”, det hjemmelagde geværet han og de andre Orang
Rimbaene bruker i småviltjakten.
Sikkerhetsvakten skal ha forsøkt å ta
våpenet fra Besaring, uten å lykkes. I stedet
ble Besaring stukket to ganger i ryggen,
med en kniv festet til en lang stokk, et
verktøy som vanligvis brukes til å hente
ned palmeoljefruktene fra trærne.
De ansatte skal så ha tent på eiendelene,
hyttene og kjøretøyene til Orang Rimbaene. En stund etter kom det lokale
politiet til stedet, og en kritisk skadet
Besaring ble kjørt til sykehuset i Jambi
der han ble liggende i en uke.
– Det er vi som egentlig eier denne jorda,
så hvorfor blir vi sparket ut, tråkket på
og spiddet, sier en Ngelembo, en talsmann for gruppa.
Det er fortsatt en viss grad av uenighet
om hvordan det hele begynte og forløpet
videre, men palmeoljeselskapet har i
etterkant gått med på å betale en klekkelig erstatning for kjøretøyene og
utstyret som gikk opp i flammer, samt
for skadene som Besaring ble påført.

SYNLIGE ARR: Besaring ble stukket med et
spyd i ryggen under en konfrontasjon med
vakter fra et av selskapene.

86) Adi Prasetijo, 2015
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Motstand og avmakt
Sammenstøtet mellom Orang Rimbaer
og ansatte i palmeoljeselskapet PT
Bahana Karya Semesta er ikke enestående,
hverken i Jambi spesielt eller Indonesia
generelt. Palmeoljeindustrien er en av de
mektigste næringslivsaktørene i landet.
Store multinasjonale selskaper er inne på

eiersiden. Også andre steder er palmeoljeplantasjene anlagt i regnskogsområder
med urfolksgrupperinger, blant annet i
Kalimantan-provinsen på Borneo. I den
urolige Papua-provinsen på New Guinea
planlegges det store nye plantasjer i den
sørlige delen. I kampen mellom mektige
økonomiske interesser og marginaliserte
skogsfolk er det førstnevnte som lett går
av med seieren.
Antropolog Adi Prasetijo forteller hvordan
Orang Rimbaene har gjort motstand opp
gjennom tidene.86 De har blant annet
blokkert veiene ut og inn av de fremvoksende plantasjene. Det har også vært
flere episoder der Orang Rimbaer har
okkupert landområder i kortere eller
lengre perioder. I alle disse tilfellene er
de til slutt blitt drevet tilbake av politi
eller sikkerhetsvakter fra selskapene.
WARSI har ført logg over episoder der
Orang Rimbaer i Jambi har blitt skadet
eller drept de siste 15 til 20 årene. Lista
er lang. Gjennomgående for disse sakene
er at så å si ingen av dem har fått noen
konsekvenser for gjerningsmennene.
Enten har de ikke blitt etterforsket av
politiet i det hele tatt, eller så er etterforskningen blitt avsluttet uten at sakene
er bragt videre inn for domstolene.
Indonesias “indianere”
Orang Rimbaene er for Indonesia, det
indianerne er for Amerika. Storsamfunnet
ser på dem som annenrangs mennesker,
sier Jambi-korrospondent Jon Afrizal i
Jakarta Post.
Pressedekningen av Orang Rimbaene
har vært forholdsvis stor de siste årene.
Vi får se en rekke artikler som omtaler
både sammenstøtet i juni 2016, samt
tidligere konfrontasjoner. Afrizal mener
urfolket i Jambi trenger internasjonal
støtte, ellers vil de ikke klare å overleve
som gruppe.
– De er ikke som zapatistene i Mexico,
de kjemper ikke tilbake, sier den erfarne
journalisten som har dekket urfolkssaker
i regionen i en årrekke.
Men Orang Rimbaene er heller ikke noe
urfolkenes “poster child” som er lett å
“selge inn” til en vestlig verden som liker
stereotypier og romantiske forestillinger
om urfolk. De har ingen pil og buer. De
kjører gamle, rustne mopeder innover i
regnskogen, og dyrker et særegent ritual
med tobakk-røyking til enhver anledning,
noe som innebærer at barn røyker
sigaretter fra svært ung alder. Kvinnene

skal helst ikke bli sett av utenforstående,
iallfall blant de Orang Rimbaene som
fortsatt lever forholdsvis isolert. Ikke
fordi de undertrykkes, men for at kvinnene ifølge troen ansees som halvguder
med kontakt med åndeverden.
På den annen side har de et ekstremt
nært forhold til naturen, noe som gjør at
antropologen Adi Prasetijo kaller dem
“True Custodian of the forest” – eller
“De sanne skogvokterne” – i sin siste
bok. Troen på det åndelige i planteverden er sterk, og særlig store trær
ansees som hellige. Dessuten er det et
matriarkalsk samfunn, der kvinnene tar
alle viktige beslutninger, og arverekken
følger kvinnene.
Drepende ressursmangel
Talsmann Ngelembo lener seg opp mot
den tykke trestammen. Han er en slags
karismatisk rockestjerne i gruppa. Han
smiler, slår noen spøker som de andre
Orang Rimbaene ler av. Men i øynene er
det en hinne av alvor. Han bærer på en
sorg – en stor sorg. Den største faren for
liv og helse er ikke ansatte i palmeoljeselskapet med lange palmekniver. Den
store trusselen er at det ikke lenger er
ressurser nok til å overleve side om side
med de store monokulturelle plantasjene.
I noen dramatiske og tragiske uker i
2015 døde 11 av gruppas medlemmer
av sult, de fleste av dem kvinner og barn.
En av dem var en av sønnene til
Ngelembo. Det begynte med at noen av
barna ble alvorlig syke og døde. Orang
Rimbaene pekte på forurenset vann eller
mat fra plantasjeområdet. Selskapet har
benektet å ha noe med dette å gjøre.
Uansett flyttet Orang Rimbaene til et
nytt område, der ressurstilgangen var
enda dårligere. Deretter døde flere av
underernæring. Første etter at WARSI
flere ganger hadde varslet myndighetene
om stammens kritiske situasjon, rykket
myndighetene inn. Etter hendelsen for
to år siden er gruppa fortsatt sterkt preget.
Etter sammenstøtet med palmeoljeselskapet har de lovet at de ikke skal reetablere seg i plantasjeområdene, heller
ikke plukke nedfallsfrukt fra palmene.
Men Ngelembo frykter ikke lenger noe.
– Jeg bryr meg ikke lenger om mitt eget
liv. Jeg er ikke redd for å dø. Kommer de
etter oss, vil jeg kjempe tilbake, sier
familiefaren.
Basert på intervjuer gjennomført i
Indonesia i august, 2016

UØNSKET: Noen palmeoljeselskaper lar Orang Rimbaene bo inne i plantasjene, mens
andre steder blir de jaget vekk fra områdene som en gang var deres.
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OPPSUMMERING:
AVGJØRENDE FOR
VEIEN VIDERE
Menneskerettighetsforkjempere representerer en bærebjelke i et demokratisk samfunn. Deres mulighet til å arbeide fritt
og trygt er en indikator på den generelle
politiske og menneskerettslige situasjonen i et land. At det blir stadig farligere
å kjempe for landrettigheter, et rent miljø
og bærekraftig utnyttelse av naturressurser, er derfor et alvorlig varsku om en
farlig trend – som ikke bare får følger for
enkeltmennesker og enkeltland, men
hele verden.

I 2015 ble verdens land enige om den
såkalte 2030-agendaen for bærekraftig
utvikling og 17 bærekraftsmål vi må nå
for å realisere den. Flere av utviklingsmålene er enten direkte eller indirekte
knyttet til miljø og bruken av land. På
klimatoppmøtet i Paris i desember samme år, ble den toneangivende, internasjonale klimaavtalen om utslippsreduksjon og klimatilpasning vedtatt. Siden
den gang har minst 35487 forkjempere
for miljø og landrettigheter blitt drept,

87) Hele 2016 + 1. januar til 11. oktober 2017, tall fra Global Witness/The Guardian
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og utallige tusen blitt utsatt for trakassering, trusler og overgrep.
Skal vi nå de ambisiøse utviklings- og
klimamålene, må alle gode krefter trekke
i samme retning. Vi trenger et ansvarlig
næringsliv. Vi trenger myndigheter som
følger opp sine forpliktelser. Vi trenger et
aktivt sivilt samfunn, som kan være partnere og pådrivere, uten frykt for represalier. Vi trenger internasjonale organisasjoner som FN. Vi trenger forskere og

De fleste av aktivistene i Amazonas er vant til denne
situasjonen. Men det kan hindre unge mennesker i å
engasjere seg. De ser at folk dør.
Adriana Ramos, Instituto Socioambiental (ISA), Brasil

politikere, jurister og journalister. Vi
trenger vanlige folk.
Verden må lytte til alle dem som retter
søkelyset mot kreftene som trekker i feil
retning. Vi må løfte stemmene deres
frem, ikke forsøke å kneble dem. Vi må
beskytte dem, og legge til rette for deres
virksomhet.
Det gjelder ikke minst urfolk, som er
særlig utsatt for trusler, trakassering og
drap når de hever stemmen til forsvar for
land og miljø. Uten urfolks og lokalbefolkningens deltakelse, vil vi ikke klare
å nå klimamålene fra Paris eller FNs
bærekraftsmål. Vi vil heller ikke lykkes
med å bevare verdens regnskoger
gjennom FNs skoginitiativ REDD+.

øyne og ører i felt, som bidrar med
informasjon og kunnskap om trusler mot
regnskogen.
Norske myndigheter har et særlig ansvar
for å ta en aktiv rolle i land der Norge har
stort engasjement – som i Brasil,
Colombia og Indonesia.
Vi frykter at truslene og volden som
rammer så mange, gjør at nye generasjoner vegrer seg fra å heve stemmen.
– De fleste av aktivistene i Amazonas er
vant til denne situasjonen. Men det kan
hindre unge mennesker i å engasjere seg.
De ser at folk dør, påpeker Adriana Ramos
i Regnskogfondets partnerorganisasjon
Instituto Socioambiental (ISA) i Brasil.

ILO mener verden har mye å lære av
urfolks tradisjonelle kunnskap og bærekraftige måte å forvalte naturresurser på,
og påpeker at de kan være avgjørende
“endringsagenter” i arbeidet med å nå
bærekraftsmålene.88

Men svært mange har ikke noe valg, til
tross for risikoen. For urfolk og lokalsamfunn som lever av og i regnskogen,
handler det om å overleve. De kjemper
for sitt livsgrunnlag, sin kultur, og sin
fremtid.

FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere, Michel Forst, påpekte
under FNs generalforsamling i 2016 at
beskyttelse av miljøforkjempere faktisk er
kritisk for planetens fremtid, og at de nye
utviklingsmålene og Parisavtalen er “dømt
til å mislykkes” dersom ikke forkjempere
for miljø og landrettigheter kan gjøre
jobben sin uten frykt for liv og helse.

De kjemper også for vår fremtid. For tap
av regnskogen innebærer at enorme
karbonlagre frigjøres og tilflyter atmosfæren, at globale nedbørsmønstre forstyrres, at organismer som kan være kilde
til fremtidens medisinske revolusjoner
forsvinner, og at verdifulle dyr og planter
utryddes for alltid. Derfor har vi egeninteresse av å beskytte dem som tar
kampen for oss.

– Å beskytte miljøforkjempere er å
beskytte miljøet, påpekte han.89
I Regnskogfondet jobber vi for å bevare
det som er igjen av verdens regnskoger.
Dette er en jobb vi ikke kan gjøre uten
“fotsoldater” på bakken. Enkeltmennesker
og organisasjoner i sivilsamfunnet er våre

– Til tross for de dystre utsiktene, er det
grunn til å være optimister. Sivilsamfunnet
har aldri vært sterkere, bedre organisert
eller mer resolutt. Internasjonal solidaritet,
styrket gjennom globalisering og utveksling mellom mennesker og organisasjoner, gjør det mulig å løfte denne
kampen ut av isolasjon.90
Denne rapporten er et av Regnskogfondets
bidrag til nettopp å løfte forkjempere for
miljø og landrettigheter fram i lyset, sette
deres vanskelige situasjon inn i en større
sammenheng og inn i den norske
offentlige debatten.
Med oss på laget ønsker vi det norske folk,
norske organisasjoner, norske myndigheter og norsk næringsliv. I samarbeid og
gjennom bevisste handlinger kan vi bidra
til å gjøre verden litt tryggere for dem
som kjemper for en bærekraftig fremtid.
Det er i vår alles interesse at deres innsats
slutter å være en miljøkamp på liv og død.

Å beskytte miljøforkjempere er
avgjørende for å
beskytte miljøet
Michel Forst, FNs spesialrapportør for
menneskerettighetsforkjempere

I en rapport som retter søkelyset mot en
farlig trend av vold, trakassering og overgrep mot forkjempere for miljø- og landrettigheter, velger vi likevel å slutte oss til
FNs spesialrapportør for menneskerettighetsforkjempere, Michel Forsts,
optimistiske verdensbilde:

88) ILO-brief, 2016
89) Rapport til FNs generalforsamling, 2016 / International Service for Human Rights, 25. oktober 2016
90) Article 19, 2016
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