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Niech elektronika
będzie sprawiedliwa
Caimanes, walka społeczności lokalnej
z wielkim biznesem
Sebastian Smart

C

hile jest obecnie największym
producentem miedzi na świecie.
Na kraj ten przypada 29% światowych rezerw miedzi. Górnictwo miedzi stanowi kluczowy sektor gospodarki
chilijskiej i jest bardzo wpływowe w krajowym życiu politycznym. Wydobycie
miedzi wywiera jednak ujemny wpływ
na środowisko i społeczności, toteż stawiają one czoło ekstraktywizmowi.
Caimanes to miasteczko w północnym
Chile, które znajduje się w centrum oporu społecznego wobec Los Pelambres
– piątej największej kopalni miedzi na
świecie. Społeczność Caimanes nie ma
powiązań politycznych z krajowymi czy
lokalnymi elitami, toteż jej możliwości
mobilizacyjne są ograniczone, a mimo
to zaprotestowała przeciwko budowie
największej w Ameryce Łacińskiej tamy
osadowej El Mauro.

Protest spotyka się jednak z kontrmobilizacją, gdyż skala projektu i związanych
z nim inwestycji sprawia, że państwo
i spółka bronią go zaciekle. Stosują takie
metody represji bezpośrednich, jak wysiedlenia, oskarżanie miejscowych przywódców o przestępstwa czy używanie
policji do tłumienia protestów, ale również stosują bardziej wyszukane metody,
jak dzielenie mieszkańców Caimanes czy
ograniczanie ich zdolności podejmowania decyzji.

kundę, a rząd chilijski ocenia, że zużycie
wody wzrośnie w następnym dziesięcioleciu o 66% i osiągnie 24,6 m³ na sekundę. Oznacza to, że w ciągu jednego
dnia będzie zużywać się taką ilość wody, jaka wystarczyłaby do wypełnienia
nią 850 basenów olimpijskich. Głównie
jest to woda słodka. W 2011 r. górnictwo
chilijskie pochłaniało 33% krajowej energii. Władze chilijskie przewidują duży
wzrost spożycia energii w następnym
dziesięcioleciu.

Dziedzictwo dyktatury Pinocheta

Do 1994 r. górnictwo miedzi znajdowało się w zdecydowanie przeważającym stopniu pod kontrolą państwa, ale
w 2014 r. państwo kontrolowało już tylko
29% wydobycia. Pozostałe 71% kontrolują spółki prywatne. Głównym importerem są Chiny. Choć w ostatnich latach
w Chile nastąpił wzrost górnictwa, jego
udział w PKB zmalał z 18,4% w 2008 r.

Cena miedzi stale spadała od 2011 r. i zaczęła ponownie wzrastać w 2017 r. Mimo
spadku ceny daje się zauważyć globalny
wzrost wydobycia. Bezpośrednio związana ze skalą wydobycia jest jego intensywność. W chilijskim górnictwie miedzi
zużywa się około 14,7 m³ wody na se-
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do 12,11% w 2013 r., głównie ze względu
na wzrost innych sektorów gospodarki,
a zatem jej dywersyfikacji, za którą jednak nie nadąża dywersyfikacja eksportu.
Mimo to na całe górnictwo chilijskie
przypada tylko 2% wpływów do budżetu państwa (dane z 2016 r.). Liberalizacja
gospodarki i przysługujące w ramach jej
neoliberalnego modelu preferencje dla
górnictwa są możliwe tylko dlatego,
że konstytucja Chile ma za podstawę
liberalne ramy prawne i wspiera prywatyzację tego sektora gospodarki. Jest
to część architektury politycznej odziedziczonej po neoliberalnej dyktaturze
wojskowej gen. Augusto Pinocheta. Jak
widać, wydobycie miedzi jest bardzo
ważne dla gospodarki chilijskiej. Zarazem jednak jego rozwój ma negatywne
konsekwencje dla przestrzegania praw
człowieka, co pobudza i wydłuża konflikty społeczne.

Smartfony i minerały konfliktu
O ile w niektórych studiach zanalizowano już społeczno-ekologiczne skutki wykorzystania takich minerałów, jak cyna,
wolfram, tantal czy złoto w smartfonach,
które zawierają ponad 40 rozmaitych
minerałów, o tyle w mniejszym stopniu
analizuje się w literaturze skutki wyko-



rzystania miedzi. Częściowo wynika to
z trudności, jakie napotykają próby przyjrzenia się nieprzezroczystym łańcuchom
dostaw miedzi, gdyż tajemnica handlowa
pozwala spółkom unikać płacenia podatków. Ogólnie jednak rzecz biorąc wiadomo, dokąd eksportuje się miedź i jak ją
się wykorzystuje. 50% ogółu wydobywanej na świecie miedzi konsumują Chiny,
Unia Europejska 14%, a Stany Zjednoczone 8%. 23% miedzi wykorzystuje się
w sektorze elektronicznym.
Przed długi czas działające w tym sektorze spółki nie poczuwały się do żadnej
odpowiedzialności za skutki swojej działalności wydobywczej. Sytuacja ta uległa
zmianie w 2007 r., kiedy zaczęły one finansować badania nad skutkami swojej
działalności. Większość badań skupiała
się jednak na skutkach wydobycia cyny,
tantalu, wolframu i złota i na tej podstawie społeczność międzynarodowa i niektóre spółki wypracowały pewne zasady
prawne i standardy. Większość z nich stosuje się do tzw. minerałów konfliktu, lecz
standardy takie należy stosować również
do wydobycia miedzi.
Analityczna niemożność prześledzenia
łańcucha dostaw sprawiła, że postanowiliśmy przeprowadzić studium pojedynczego przypadku. Ogranicza to możliwo-

ści uogólnienia wyników naszych badań,
lecz kopalnia Los Pelambres to emblematyczny przypadek w globalnym krajobrazie górnictwa miedzi. Leży ona w dolinie
Choapa w Andach na wysokości 3100
m powyżej poziomu morza w pobliżu
granicy z Argentyną. 120-kilometrowym
rurociągiem minerały trafiają prosto do
portu, skąd się je eksportuje. 60-kilometrowy rurociąg odprowadza płynne odpady do tamy osadowej El Mauro, gdzie
zaczyna się ujście rzeki Pupío. Tama znajdującej się w odległości 8 km od najbliższej osady – miasteczka Caimanes.

Pierwszy opór
Górnicza działalność gospodarcza zaczęła się tu na początku lat 70. Wtedy,
jeszcze na niewielką skalę, prowadziła
ją spółka państwowa we współpracy ze
specjalnym programem ONZ. W czasie
dyktatury Pinocheta działalność tę sprywatyzowano i prawo do eksploatacji Los
Pelambres uzyskała amerykańska Anaconda Minerals Corporation. Pod koniec
dyktatury chilijską gałąź Anacondy wykupiła potężna chilijska grupa rodziny
Luksic.
W 1997 r. kopalnia uzyskała licencję ekologiczną na zakrojoną na szeroką skalę
działalność, która zmieniła rolniczy tryb

życia lokalnych społeczności w dolinie
Choapa. Zmianę te spowodowały rozmaite procesy zachodzące tu w związku
z rozszerzaniem się działalności wydobywczej, takie jak intensywne wykorzystanie wody, prywatyzacja terytoriów
i zanieczyszczenie źródeł wody. Przed
uruchomieniem wydobycia wody było
pod dostatkiem, teraz natomiast mieszkańcy cierpią na jej niedobór.
Z porównania danych historycznych
o lokalnej produkcji rolnej z danymi
o eksploatacji miedzi wyraźnie wynika,
że wzrostowi działalności wydobywczej towarzyszy spadek produkcji rolnej.
Pod koniec lat 90. górnictwo miedzi dramatycznie przeważyło nad rolnictwem
jako główną dotychczas działalnością
gospodarczą prowadzoną w regionie, co
wyraźnie uderzyło w gospodarkę i społeczność lokalną i stało się pierwszym
źródłem niezadowolenia społecznego.
Kluczowym elementem w dziedzinie infrastruktury, pozwalającym na eksploatację kopalni na dużą skalę, była budowa
tamy osadowej. Początkowo planowano,
że powstanie ona koło Chillepín, położonego w odległości 20 km od kopalni.
Wywołało to wielki sprzeciw społeczności Chillepín, Coirón i Panguecillo, które
w 2001 r. utworzyły Komitet Obrony Do-

liny Choapa, wspierany przez kilka ekologicznych organizacji pozarządowych.
Komitet ostrzegł przed katastrofalnymi
skutkami budowy tamy i domagał się,
aby budowę zatrzymać.

Jak biznes podszedł społeczność
Wsparcie organizacji pozarządowych
ustało, kiedy komitet ten zaczął lobbować za budową tamy w pobliżu Caimanes argumentując, że liczba mieszkańców
jest tam znacznie mniejsza i że rzekomo
nie jest to społeczność rolnicza. Tak więc
rozbieżności, jakie powstały między społecznościami lokalnymi, które chciały,
aby tamę zbudowano w innym miejscu,
a międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi, które dążyły
do zatrzymania realizacji projektu, spowodowały rozpad siatki wsparcia.
Licząca 1600 mieszkańców społeczność Caimanes odrzuciła nowy plan
– w dwóch przeprowadzonych przez
nią samą referendach 98% mieszkańców
opowiedziało się przeciwko budowie tamy – i przystąpiła do walki stosując takie
metody, jak blokady ulic, demonstracje
na głównej autostradzie chilijskiej czy
wznoszenie barykad. Społeczność argumentowała, że tama zablokuje źródła nawadniające dolinę Choapa i że budowa

największej tamy osadowej w Ameryce
Łacińskiej i jednej z największych takich
tam na świecie stanowi zagrożenie dla jej
bezpieczeństwa.
Tama z 2100 mln ton odpadów górniczych może zawalić się w razie trzęsienia ziemi. W Caimanes ocenia się, że
w takich przypadku mieszkańcy mieliby
10 minut czasu na ucieczkę. Lecz spółka
wyciągnęła wnioski z oporu, jaki napotkała w Chillepín i posłużyła się innym
podejściem i inną strategią, aby uzyskać
przyzwolenie społeczne na swoją działalność w tym rejonie. Konsultacje ze
społecznościami lokalnymi zaczęły się
półtora roku przed przystąpieniem do
realizacji projektu.

Jak biznes podzielił społeczność
To odnowione podejście wpisuje się
w ramy tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Podejście to polegało
na tym, że spółka proponowała społeczności programy społeczne i gospodarcze,
z tym, że członkowie społeczności musieli konkurować między sobą o granty.
Spółka odniosła sukces, ponieważ udało
się jej podzielić społeczność i z poparciem
części mieszkańców Caimanes utworzyła
w łonie społeczności nową organizację,
która zarządza programami CSR.



Spółka wiedziała, że przeciwko budowie
tamy występuje Rada Sąsiedzka nr 4,
kierowana przez Mirellę Ardiles, toteż
aby podkopać jej pozycję postarała się
o utworzenie Rady Sąsiedzkiej nr 5. Przewodniczącym tej nowej rady został syn
Ardiles, Claudio Herrera, który wystąpił
przeciwko matce i toczonej pod jej przywództwem walce ze spółką górniczą.
Rozłam w rodzinie odzwierciedlał szersze zjawisko – pęknięcie społeczności.
Znaczna liczba osób, które historycznie
wchodziły w skład Rady Sąsiedzkiej nr 4,
przeszła teraz do Rady nr 5. Pewien były
przywódca społeczności przyznał, że „są
tacy, którzy po prostu nie rozumieją wagi problemu oraz są tacy, którzy sprzeciwiają się projektowi, lecz nie mogą tego
powiedzieć – miejsc pracy nie jest tu wiele.” Inny członek społeczności przyznał:
„Uczestniczyłem w tworzeniu Rady nr
5. Byłem jej członkiem, ponieważ myślałem, że będzie dobrze, że spółka zatrudni
nasze dzieci, ale czas mijał i nic się nie
działo”.
Choć społeczność się podzieliła, niektórzy jej członkowie nadal stawiali opór.



Po uzyskaniu licencji ekologicznej spółka musiała uzyskać zezwolenie Dyrekcji
Generalnej Wód. Przeciwstawiający się
budowie tamy członkowie społeczności
starali się temu zapobiec twierdząc, że
oznaczałoby ono bezprawne zawłaszczenie wód rzeki Pupío przez spółkę,
a tymczasem prawa do nich przysługują
z pokolenia na pokolenie społeczności.
Pod koniec 2005 r. wspomniana instytucja
państwowa zaaprobowała jednak projekt.
Kilka organizacji podważa ważność tej
decyzji.
Niekorzystne dla społeczności decyzje
odzwierciedlają niekorzystny dla niej
układ sił. Złożona głównie z rolników
i izolowana zarówno geograficznie, jak
i politycznie społeczność miasteczka położonego na bardzo głębokiej prowincji
oraz pozbawiona poparcia sąsiednich
społeczności miała ona ogromne trudności, aby ze swoim problemem przebić
się do mediów i uzyskać uznanie go za
poważny konflikt społeczno-ekologiczny
przez krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe. Te bowiem postanowiły nie prowadzić nadal walki po tym,
jak Chillepín i inne społeczności zgodziły

się na budowę tamy w odleglejszym od
nich miejscu.

Nowa strategia społeczności
Pewną szansą dla społeczności Caimanes były lokalne elity, a szczególnie Victor
Ugarte, wielki właściciel ziemski, który postanowił walczyć w sądach, gdyż
budowa tamy zagrażała również jego
majątkowi. W 2006 r. grupa ośmiu przywódców społeczności Caimanes i Pupío
oraz Ugarte wystąpili na drogę sądową
przeciwko decyzji podjętej przez Dyrekcję Generalną Wód. „Nie będziemy protestować na ulicach. Jest to bezużyteczne.
Całkowicie zaufamy teraz orzeczeniom
sądów.”
Była to kluczowa zmiana strategii protestu. Przyniosła pewne korzyści, gdyż pół
roku później sąd apelacyjny w Santiago
orzekł, że interesy działalności gospodarczej nie mogą stać ponad interesami społeczności lokalnej i narodowej. Pozwoliło to społeczności Caimanes stworzyć
siatki wsparcia na szczeblu krajowym
i międzynarodowym – np. przedstawić
sprawę Latynoamerykańskiemu Trybu-

nałowi Wodnemu, który stanowi organ
alternatywnego wymiaru sprawiedliwości. Na swojej sesji w 2007 r. trybunał ten
orzekł, że spółka i państwo muszą naprawić szkody archeologiczne i ekologiczne
wyrządzone w okolicy. Choć orzeczenie
to nie było prawnie wiążące, pozwoliło
uzyskać szersze poparcie. Żadne z tych
orzeczeń nie skłoniło spółki do zaprzestania budowy tamy.

się i uniknąć skutków budowy tamy.
Większość tych, którzy uzyskali rekompensaty od Ugarte i od spółki, pozostała
w Caimanes i społeczność podzieliła się
na nich i na tych, którzy oskarżyli ich, że
„fałszywie” reprezentowali społeczność.

Komitet Osobistej Obrony
Caimanes

Ze ściśle prawnego punktu widzenia
spółka mogła zbudować tamę, ponieważ zaproponowała powodom ugodę, a
w 2008 r. Sąd Najwyższy zaaprobował tę
umowę, kładąc kres pierwszym próbom
zatrzymania budowy tamy i doprowadzając do głębokiego podzielenia społeczności. Ugoda stanowiła, że każdemu
powodowi (pięciu organizacjom i pięciu
osobom) spółka ma wypłacić równowartość 45 tys. dolarów.

Duża część społeczności była teraz przekonana, że budowa tamy jest szkodliwa.
Ci, którzy nie uzyskali rekompensaty,
widzieli w swoich byłych przywódcach
zdrajców i postanowili utworzyć nową
organizację, którą nazwali Komitetem
Osobistej Obrony Caimanes. Powstał on
w listopadzie 2008 r., kilka miesięcy po
orzeczeniu Sądu Najwyższego. Pierwszym posunięciem komitetu było znalezienie prawników, którzy towarzyszyliby mu w walce.

W odrębnej ugodzie spółka zgodziła się
zapłacić równowartość 23 mln dolarów
właścicielowi dwóch hacjend, Ugarte.
Z tego Ugarte przekazał równowartość
około 4,5 mln dolarów 117 mieszkańcom
Caimanes, tak, aby mogli wyprowadzić

Miesiąc później komitet wstąpił na drogę
sądową powołując się na orzeczenie sądu
apelacyjnego w Santiago i domagając się
od spółki, aby wstrzymała nieustanne prace nad wzmocnieniem ściany tamy oraz,
oddzielnie, aby zburzyła tamę, ponieważ

wadliwie ją zbudowano. Strategia była
zatem nieco odmienna niż ta, którą obrali poprzednicy komitetu – nie oskarżał on
instytucji publicznych w rodzaju Dyrekcji
Generalnej Wód, lecz spółkę. Nie stawiał
sprawy administracyjnej odpowiedzialności państwa i jego niezdolności obrony
praw człowieka, lecz wystąpił przeciwko
jednej z najpotężniejszych w Chile grup
ekonomicznych – rodzinie Luksic.
Jednocześnie wszczął kampanię na rzecz
bojkotu spółek tej rodziny i wypracował
narrację o nierównościach w dystrybucji władzy, z których ona korzystała,
i o przywilejach politycznych, jakimi się
cieszyła. Komitet odnosił się sceptycznie
do wsparcia politycznego, jakie mógł
uzyskać, oraz miał świadomość, że sprawa potrwa, więc przystąpił również do
akcji bezpośredniej, czego pierwszym
przejawem, który odbił się szerokim
echem w kraju, była głodówka 11 członków społeczności.
Kolejną, w październiku 2010 r., była, na
znak solidarności z głodującymi, blokada drogi prowadzącej do tamy przez 150
członków społeczności. Protestów było



wiele, między innymi marsz do stolicy
prowincji Choapa i blokada wejścia do
kopalni. Spotykały się nieraz z surowymi
represjami policyjnymi.

Odrodzona solidarność
Działania te przywróciły w społeczności
poczucie solidarności, które cechowały
pierwsze protesty, w latach 2003-2004.
Ważna była również symbolika protestu
– czarne flagi i plakaty wywieszane na
większości domów w Caimanes. Solidarność lokalną wzmocniła solidarność
w kraju – 10 organizacji społeczno-ekologicznych demonstrowało przed pałacem
prezydenckim La Moneda w Santiago,
z udziałem delegacji mieszkańców Caimanes.
Kiedy konflikt wzbudził zainteresowanie
opinii publicznej, pewną solidarność ze
społecznością okazały partie polityczne
i hierarchowie Kościoła katolickiego, zachęcając spółkę do dialogu ze społecznością. Postanowiono, że przejrzystość
obrad przy okrągłym stole między społecznością a spółką zapewni miejscowy
biskup Jorge Vega i że obrady będą filmowane. Po uzyskaniu takich gwarancji
przez społeczność głodówkę zakończono po 81 dniach. Po długich dyskusjach
proces okrągłego stołu zakończył się
fiaskiem. Biskup odmówił społeczności
udostępnienia nagrania wideo, co sprawiło, że społeczność wyraziła nieufność
dla hierarchii Kościoła.
Społeczność miała teraz uznanego przywódcę, Cristiana Floresa, oraz zyskała
sobie krajowe i międzynarodowe uznanie jako społeczność oporu. Za swoje zasługi w walce o prawa do wody została
odznaczona złotym medalem przez merostwo miasta Pau we Francji. Spółka nie
tylko nie dawała jednak za wygraną, lecz
sięgnęła po strategię kontrmobilizacji
prawnej, oskarżając Floresa i prawników
o oszustwo, związek przestępczy, zakłócanie porządku publicznego i fałszowanie dokumentów.
Jawna rozprawa przed sądem pozwoliła
społeczności na przegląd dotychczaso-



wych walk. Jedna z byłych przywódczyń
społeczności przyznała, że „sprzedała
miasto” i że darowizny, jakie w swoim
czasie otrzymała od Ugarte część mieszkańców, udzieliła im faktycznie, za jego
pośrednictwem, spółka, co potwierdził
były prawnik społeczności. Okazało się,
że spółka ustaliła z Ugarte, iż część przyznanej mu rekompensaty rozda on pewnym mieszkańcom Caimanes.

Pierwsze zwycięstwa
Po ośmiodniowej rozprawie jedność
społeczności wydatnie się wzmocniła,
gdyż jej członkowie dowiedzieli się teraz
o manipulacjach, którym poddawano ich
w przeszłości, aby podzielić społeczność.
Co więcej poszerzyła się międzynarodowa siatka wsparcia – francuska organizacja pozarządowa Fondation Danielle
Mitterrand – France Libertés przez dwie
kadencje reprezentowała społeczność
w Radzie Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych, gdzie ujawniła i udokumentowała zagrożenie Caimanes katastrofą
ekologiczną oraz prześladowania obrońców praw człowieka. W grudniu 2012 r.
spółka przegrała proces, a sąd apelacyjny
i Sąd Najwyższy odrzuciły odwołania od
wyroku.
Kiedy toczył się proces, policja dochodzeniowo-śledcza przedstawiła wynika
analizy wody w Caimanes. Stwierdziła,
że poziom zanieczyszczenia jest wyższy
niż ustawowo dopuszczalny i że jest to
spowodowane przez tamę El Mauro. Potwierdziło to Towarzystwo Medyczne
Chile, które uznało, że nadmierne zanieczyszczenia wody w Caimanes mogą mieć
skutki psychiatryczne oraz spowodować
choroby układu krążenia i zaburzenia
neurologiczne.
Natychmiast po ogłoszeniu raportu policji 60 mieszkańców Caimanes wystąpiło do sądu apelacyjnego w La Serena
z roszczeniem o ochronę, powołując się
na orzeczenie sądu apelacyjnego w Santiago z 2005 r. Spółka starała się zdyskredytować raport policji. Podobnie postąpił
regionalny przedstawiciel ministra zdrowia. Jego postawa podczas pobytu w Ca-

imanes wywołała energiczne protesty
mieszkańców.
Sąd apelacyjny odrzucił jednak roszczenie. Kolejne dane o wyciekach odpadów
górniczych sprawiły, że teraz 80 mieszkańców Caimanes wystąpiło do sądu
apelacyjnego w La Serena z roszczeniem
ochrony. Sąd znów odrzucił roszczenie, lecz w lipcu 2013 r. Sąd Najwyższy
orzekł, że tama stanowi zagrożenie dla
zdrowia fizycznego i psychicznego oraz
nakazał spółce sporządzić plany ewakuacyjne, a instytucjom państwowym – regularnie składać sprawozdania o sytuacji
związanej z tamą.

Solidarna społeczność brała górę
Od tego zaczęła się seria zwycięstw społeczności. Urząd Nadzoru Generalnego
nad Środowiskiem ukarał spółkę za to, że
nie przestrzega wymogów licencji ekologicznej. Sąd w Los Vilos orzekł z kolei, że
konstrukcja tamy jest wadliwa. W swoim
kolejnym orzeczeniu Sąd Najwyższy
zarządził, ze społeczność Caimanes ma
mieć zapewnioną wodę wolną od wszelkich zanieczyszczeń czy odpadów pochodzących ze zbiornika El Mauro.
„Państwo chilijskie nie może dopuszczać
do rozwoju działalności gospodarczej,
która szkodzi środowisku i mieszkańcom”, stwierdził sąd. Nakazał spółce
sporządzić plan swobodnego przepływu
wód albo zburzyć tamę. Społeczność zareagowała na to długotrwałą blokadą dostępu do tamy. Była to jedna z najlepiej
przeprowadzonych i najpotężniejszych
akcji społeczności. Zainteresowały się
nią media i osobistości polityczne oraz
wsparły ja organizacje pozarządowe. Po
74 dniach blokady wkroczyła policja,
siłą usuwając namioty i uczestniczące
w blokadzie rodziny, przy czym przywódcy społeczności oskarżyli ją, że nie
miała takich rozkazów, lecz wykonywała
polecenia spółki. Krajowy Instytut Praw
Człowieka stwierdził, że policja nadużyła siły.
Tymczasem sąd lokalny w Los Vilos rozpatrzył plan, który Sąd Najwyższy na-

kazał spółce przygotować, i stwierdził,
że nie zapewnia on naturalnego przepływu wody w rzece Pupío, toteż tamę
należy zburzyć. Społeczność skorzystała
z okazji, jaką było to nowe zwycięstwo
sądowe, i zorganizowała w stolicy kraju
marsz przed pałacem La Moneda, aby
zwrócić uwagę opinii publicznej na represje policyjne, jakimi poddano ją podczas blokady dostępu do tamy.
Spółka odwołała się od orzeczenia sądu. W obliczu niekorzystnych orzeczeń
sądowych, nieustannych protestów społeczności oraz rosnącego w kraju i na
świecie poparcia dla toczonej przez nią
walki spółka wypracowała nową strategię, z jednej strony opartą na lobbingu,
a z drugiej na dialogu ze społecznością.
Jeśli chodzi o lobbing, to Jean-Paul Luksic, prezes Antofagasta Minerals, a zarazem przewodniczący chilijskiej Rady
Górniczej, odbył spotkanie z przedstawicielami rządu w celu zbadania okoliczności, w których spółka straciła 8 tys.
ton miedzi wskutek uniemożliwiania jej
operacji wydobycia.

Fiasko referendum
Przedstawiciele rządu oświadczyli, że
rząd pracuje nad długofalową i krótkofalową strategią wsparcia działalności
wydobywczej spółek. W ramach strategii krótkofalowej będzie używał sił
policyjnych, aby nie dopuszczać do blokad wydobycia. Obietnicy dotrzymał.
W kwietniu 2015 r. społeczność ponownie zablokowała dostęp do tamy, lecz
już pierwszego dnia policja usunęła protestujących przy użyciu należącego do
spółki sprzętu.
We wrześniu tego samego roku spółka podjęła dialog z prawnikami reprezentującymi społeczność i przedstawicielami komitetu obrony społeczności
proponując porozumienie w sprawach
bezpieczeństwa, wody i inwestycji komunalnych. Przywódcy społeczności
twierdzili później, że w toku wstępnych
rozmów prawnicy doszli do porozumienia ze spółką w tych trzech sprawach bez
udziału społeczności i że przedstawiono
jej gotowy projekt porozumienia, który
ponownie ją podzielił.
Spółka miała zbudować komplementarną infrastrukturę, która zapewniłaby
dopływ wody kanałami, stworzyć fundusz rozwoju społeczności w wysokości
około 8,5 mln dolarów oraz każdej rodzinie udzielić darowizny w wysokości
około 42 tys. dolarów – gdyby wszystkie rodziny to zaaprobowały, to łącznie
darowizny te kosztowałyby spółkę 14,7
mln dolarów. Przywódcy Komitetu Osobistej Obrony Caimanes nie zgadzali się
na porozumienie argumentując, że życia
ludzkiego nie można kupić. Porozumienie poddano pod referendum, przy czym

społeczność i spółka ustaliły, że wynik
będzie ważny wtedy, gdy weźmie w nim
udział co najmniej 70% uprawnionych do
głosowania mieszkańców.
Referendum odbyło się w grudniu 2015 r.
Zagłosowało tylko 64% mieszkańców,
a zatem wydawało się, że obrana przez
spółkę strategia dialogu, która miała doprowadzić do ugody pozasądowej, spaliła
na panewce. Tymczasem reprezentująca
społeczność firma adwokacka Ossa y Cía
wysłała do spółki wspólnie z 466 mieszkańcami Caimanes list wzywający spółkę
do poszanowania porozumienia. Dlaczego prawnicy dążyli do ugody, choć społeczność wygrała w Sądzie Najwyższym?
Dlatego, że przypadłoby im 10% sumy
wypłaconej mieszkańcom przez spółkę
z tytułu rekompensat.

Jak biznes ponownie podzielił
społeczność
Zachowanie prawników sprawiło, że
przywódcy społeczności stracili do nich
zaufanie. Jak widać walka na gruncie
prawa może mieć poważne ograniczenia,
jeśli prawo jest wadliwe. Prawa społeczności nie mogą zależeć od decyzji prawników zainteresowanych uzyskaniem
przez społeczność rekompensat pieniężnych, ponieważ prawa ta nie podlegają
negocjacji. Stało się jednak inaczej. W maju 2016 r. 81,3% mieszkańców Caimanes
w wieku ponad 18 lat poparło porozumienie.

Komitet Osobistej Obrony Caimanes stał
się przedstawicielem jedynie niewielkiej
mniejszości mieszkańców – tych, którzy
nadal uważają, że tama stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczności i że
dodatkowe prace, które mają zapewnić
dopływ wody, nie pozwolą dolinie odzyskała dawnego potencjału rolniczego.
Ponadto uważają oni, że rekompensaty są niewystarczające. Sąd apelacyjny
orzekł jednak inaczej, po myśli prawników i spółki. Podobnie uczynił Sąd Najwyższy. W tej sytuacji Komitet Obrony
Osobistej Caimanes oskarżył firmę adwokacką Ossa y Cía o to, że działała na
szkodę społeczności. Zainaugurowało to
nowy cykl w strategii komitetu.
Konflikt trwa. Walka małej społeczności
lokalnej z wielką firmą to bardzo trudna
walka. Zgodnie z prawem międzynarodowym w dziedzinie praw człowieka
państwo jest odpowiedzialne za ochronę
praw człowieka na swoim terytorium.
Odpowiedzialność ta oznacza ochronę
mieszkańców przed potencjalnymi pogwałceniami praw człowieka przez aktorów niepaństwowych – w tym wypadku
przez spółki górnicze. Prawo to, jak widać, pozostaje na papierze. 
tłum. Zbigniew M. Kowalewski
Opracowanie na podstawie Living Under Risk.
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miarę jak kopiemy, wiercimy i odsłaniamy pokłady ziemi, by dostać się do mineralnych bogactw naszej planety, zasoby mineralne,
z których korzystamy – te przybierające postać złóż, które najtaniej
jest wydobywać i przetwarzać – stopniowo się wyczerpują.

W ciągu dziesięcioleci pozbywamy się skarbów, których wytworzenie zajęło
Ziemi miliony czy nawet miliardy lat. Próby wprowadzania recyklingu i powtórnego użycia zasobów są obiecujące – ale czy wystarczą?
Ugo Bardi, naukowiec i pisarz, przedstawia w swojej książce porywającą historię procesu formowania się minerałów, stworzonych przez nie imperiów,
wojen i cywilizacji, a także potężnego przemysłu, który rozwinął się w związku z nimi i który zdradza dziś pierwsze oznaki upadku, w miarę jak spadają
jego zyski, a zwiększa się powodowane przezeń zanieczyszczenie.
Książka ukazuje również ciemną stronę górnictwa: zniszczone krajobrazy, zanieczyszczone ekosystemy i wpływ na zmianę klimatu.
Po tym, jak doszczętne splądrowaliśmy Ziemię, wkraczamy w nową epokę
– którą Bardi, korzystający z badań największych ekspertów z dziedziny badań nad minerałami, opisuje z niezwykłą przenikliwością. 

Ugo Bardi – pracownik wydziału nauk
o Ziemi na Uniwersytecie Florenckim,
gdzie wykłada chemię fizyczną. Jego
zainteresowania badawcze obejmują
kwestię zasobów mineralnych, energii
odnawialnej i dynamikę systemów w zastosowaniu do ekonomii. Jest członkiem
Klubu Rzymskiego, należy do komisji
naukowej Stowarzyszenia ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas)
oraz do Climalteranti, grupy zajmującej
się naukami o klimacie.
Jest również założycielem i byłym przewodniczącym włoskiego oddziału ASPO
i redaktorem naczelnym pisma Frontiers
in Energy Systems and Policy. Jego artykuły
pojawiały się na stronach i w publikacjach
takich jak The Oil Drum, Resilience (dawniej The Energy Bulletin), Financial Sense
i Cassandra’a Legacy. Jego poprzednie książki to m.in. The Limits of Growth Revisited.

