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Niech elektronika
będzie sprawiedliwa

Kalumbila i kopalnia Sentinel
Raport
Ekspansja przemysłu wydobywczego
pociąga za sobą ogromne koszty ekologiczne. Degradacja regionów, gdzie
sytuuje się kopalnie odkrywkowe prowadzi także do przesiedleń ludności.
Dzieje się tak szczególnie w krajach globalnego Południa, gdzie wielkie korporacje z Północy napotykają na słabszy
opór ze strony lokalnych rządów zainteresowanych ściąganiem inwestorów
zagranicznych i zyskami z eksploatacji

zasobów. Przedstawiamy fragmenty raportu szwedzkiej organizacji Swedwatch, która przebadała przypadki przesiedleń wywołanych przez eksploatację
złóż miedzi w Zambii.
Kalumbila to odległy dystrykt w zambijskiej prowincji Północno-Zachodniej, położony około 150 kilometrów od miasta
Solwesi na terenie podległym wodzowi
Musele [1]. Mieszkańcy tradycyjnie utrzy-

mują się tu z rolnictwa, hodowli zwierząt
i pszczół, rybołówstwa, a także zbioru runa leśnego. W 2010 r. kanadyjski koncern
First Quantum Minerals (FQM) uzyskał
koncesję poszukiwawczą pozwalającą na
otwarcie na tym terenie kopalni miedzi
Sentinel [2].
Sentinel to odkrywkowa kopalnia miedzi, której właścicielem jest Kalumbila
Minerals Limited, spółka zależna FQM.
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Budowa kopalni rozpoczęła się w 2012 r.,
a działalność komercyjna – w 2016 [3].
Według World Copper Factbook 2017 [4]
Sentinel należy do 20 największych pod
względem wydajności wydobywców miedzi na świecie, a w 2017 r. jego produkcja
wyniosła ponad 190 tys. ton. Spodziewany jest dalszy wzrost wydajności odkrywki [5], która ma osiągnąć rozmiar 5,4
na 1,5 kilometra i zejść na głębokość 373
metrów [6]. Przewiduje się, że kopalnia
będzie działała co najmniej do 2033 r. [7]
Jak podaje FQM, w 2017 r. zatrudniała
2507 osób [8].
Przesiedlenia mieszkańców
Według organizacji społecznej Caritas
Norway budowa kopalni Sentinel wymagała przesiedlenia 570 gospodarstw
domowych obejmujących około 4 tys.
osób, w tym 1,4 tys. rolników. Pozostali
przesiedleni trudnili się pszczelarstwem,
hodowlą zwierząt lub byli bezrobotni [9].
Zambia Environmental Management
Association (Zambijskie Stowarzyszenie na rzecz Zarządzania Środowiskiem,
ZEMA) zatwierdziło plan przesiedlenia
w 2013 r. Spodziewano się, że budowa kopalni odbije się na życiu 21 tys.
osób [10]. Ze względu na brak podstaw
prawnych regulujących kwestie przesiedlenia i rekompensat w Zambii firma
– jak FQM wyjaśniło Swedwatch – kierowała się normami działania w sytuacji
nabywania gruntów i przymusowego
przesiedlenia (Performance Standard
on Land Acquisition and Involuntary
Resettlement) opracowanymi przez Międzynarodową Korporację Finansową (International Finance Corporation, IFC),
a procesowi przesiedlania towarzyszyły
działania doradcze i był on prowadzony
przy udziale grupy roboczej do spraw rekompensat, w której skład weszli przedstawiciele rządu centralnego, tradycyjne
władze miejscowe, członkowie lokalnych
społeczności, a także World Vision, międzynarodowej organizacji pozarządowej.
Według oficjalnego komunikatu FQM
przeprowadzona w 2015 r. niezależna
kontrola wykazała, że proces w znacznej
mierze „przewyższył najlepsze praktyki
przesiedleńcze” – w jego rezultacie przesiedleńcy otrzymali większe domy, pomoc w zdobyciu aktów własności ziemi
oraz możliwość udziału w wieloletnich
programach pomagających odtworzyć
źródła utrzymania [11].
Według rozmówców Swedwatch członkom przesiedlanych wspólnot dano do
wyboru dwie opcje: mogli nadal pracować na roli i przenieść się na południe,
gdzie zyskaliby dostęp do ziemi i możliwość jej uprawiania, albo przeprowadzić
na północ, gdzie musieliby się utrzymywać w inny sposób, bo tamtejsze działki
były mniejsze (40 na 40 metrów razem
z budynkiem mieszkalnym). Wszystkie
przesiedlane gospodarstwa miały otrzy-

mać rekompensatę, nowe domy o wyższym standardzie, dostęp do ośrodków
zdrowia i szkół, a także zatrudnienia
i szkoleń [12]. Aby uniknąć problemów
z ewentualnym przeludnieniem, wybudowano nowe miasto o nazwie Kalumbila – domy, obiekty usługowe, szkoły,
ośrodek zdrowia, sieć energetyczną, drogi i lotnisko [13].
Co odkryło Swedwatch w Kalumbili
Aby dowiedzieć się, w jakim stopniu kopalnia Sentinel wpłynęła na życie lokalnych społeczności, Swedwatch przeprowadziło wywiady z mieszkańcami obu
obszarów przesiedlenia, a także z mieszkańcami wioski Kawelanga i miasteczka
Kisasa, położonych w dystrykcie Kalumbila w pobliżu kopalni.
Wyzwania związane z odtworzeniem
źródeł utrzymania i zapewnieniem
żywności
Gdy Swedwatch odwiedziło południowy
obszar przesiedlenia, jego nowi mieszkańcy wyrażali wiele obaw związanych
ze zmianą sytuacji. Głównym problem
stanowił gorszy dostęp do rynków zbytu.

„Zostawiliśmy lepsze
życie dla gorszego.
Działalność kopalni
wpędziła nas w nędzę.”
Przesiedleńcom, którzy zdecydowali się
zamieszkać na południu, by dalej trudnić
się rolnictwem, zapewniono dostęp do
ziemi użytkowanej na podstawie prawa
zwyczajowego [14]. W starych wioskach
zarabiali głównie na uprawie zbóż, które następnie sprzedawali przy biegnącej
w pobliżu ruchliwej drodze. Tymczasem
teraz znaleźli się w miejscu oddalonym od
targowisk czy głównych tras, w związku
z czym mieli kłopot ze sprzedażą upraw.
W dodatku obszar przesiedlenia zamieszkuje znacznie mniejsza populacja – 1619
osób, w większości bezrobotnych – co oznacza mniejszą siłę nabywczą. FQM wprawdzie wybudował targowisko w Kalumbili,
ale rozmówcy Swedwatch twierdzili, że
to za daleko, by opłaciło się tam jechać
z towarem lokalnymi środkami transportu. Wywiady przeprowadzone przez inne
niezależne organizacje działające w Zambii
potwierdziły, że mieszkańcy wiążą spadek
poziomu dochodów z gorszym dostępem
do targowisk i ruchliwych dróg. Dwie
kobiety – jedna z piątką, druga z siódemką dzieci – poinformowały Swedwatch,
że zarówno one, jak i inne rodziny mają
problem z posyłaniem dzieci do szkoły, bo
zarabiają mniej niż kiedyś [15]. W dodatku
mieszkańcy skarżyli się, że nie mogą już
zbierać grzybów i runa leśnego, ponieważ

koncern ograniczył dostęp do lasu. Rozmówcy Swedwatch twierdzili też, że nie
mogą łowić ryb w zbiorniku utworzonym
przez FQM, bo jest to dozwolone jedynie
na obszarze oddalonym od ich miejsca zamieszkania [16].
Również w północnym obszarze przesiedlenia mieszkańcy wyrażali zaniepokojenie w związku z pogorszeniem się
warunków utrzymania. Ludzie, którzy
zdecydowali się tam przenieść, spodziewali się, że zyskają możliwość zarobkowania w inny sposób niż w rolnictwie
– np. w handlu. Mimo to kilkoro mieszkańców stwierdziło, że nie udało im się
znaleźć pracy zgodnej z oczekiwaniami.
Niektórzy mówili, że ze względu na brak
zatrudnienia i dostępu do ziemi uprawnej
dochody przesiedleńców uległy uszczupleniu [17]. Kilkoro rozmówców informowało, że koncern obiecał im po cztery hektary ziemi uprawnej, której do tej pory nie
dostali [18]. W dodatku napływ pracowników kopalni, pobierających stałą pensję, sprawił, że ceny na lokalnym rynku
poszły w górę, co przełożyło się na spadek siły nabywczej przesiedleńców [19].
Pewna kobieta powiedziała Swedwatch,
że ze względu na brak pracy i możliwości
uprawy ziemi część osób z jej wspólnoty
zaczęła błagać o kawałek gruntu właścicieli ziemskich z innych społeczności.
„Ten problem odbija się na naszych dzieciach – powiedziała – bo nie mamy dość
jedzenia, żeby je wykarmić.” [20]
Rozmówcy Swedwatch twierdzili, że po
przesiedleniu ich sytuacja się pogorszyła.
Bazując na tym, co im obiecywali przedstawiciele koncernu, spodziewali się
rozwoju, zatrudnienia i innych korzyści.
Wiele osób czuło się oszukanych. Jedna
z kobiet z północnego terenu przesiedlenia powiedziała:
„Zostawiliśmy lepsze życie dla gorszego.
Działalność kopalni wpędziła nas w nędzę.” [21]
Inna z kolei stwierdziła:
„Ta okolica stała się miejscem gospodarczej zapaści narodu. Niestety, pieniądze,
które pochodzą z tutejszych zasobów, zapewniają dobrobyt i rozwój innym obszarom. Region będący źródłem mineralnego
bogactwa jest narażony na biedę. Dlaczego tak się dzieje?” [22]
Członkowie przesiedlonych społeczności,
z którymi Swedwatch rozmawiało w obu
obszarach, mówią, że po przeniesieniu
mieli dostać pracę. Tymczasem kopalnia
zatrudniła przede wszystkim przyjezdnych z Pasa Miedzionośnego, uzasadniając to tym, że potrzebuje wykwalifikowanej siły roboczej [23]. Podczas budowy
zaoferowano im wprawdzie krótkotrwałe
zatrudnienie przy ciężkich pracach takich
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jak karczowanie buszu [24], zwolniono
ich jednak, kiedy ta działalność dobiegła końca [25]. Przesiedleńcy twierdzili, że padli ofiarą nieuczciwych praktyk
rekrutacyjnych ze strony kierownictwa
średniego szczebla i że nawet osoby wykształcone mają problem ze znalezieniem
pracy [26].
Niewystarczająca rekompensata
Według osób, z którymi rozmawiało
Swedwatch, i wcześniejszych sprawozdań
koncern w ramach rekompensaty zapewnił członkom przesiedlonych wspólnot
domy z blaszanymi dachami [27], działki
40 na 40 metrów i odszkodowanie pieniężne za utracony majątek, tzn. uprawy
i niemożność prowadzenia dotychczasowej działalności. Przesiedleńcy z obu
obszarów mówili, że są rozczarowani
kwotą, jaką dostali. Twierdzili, że sami
otrzymali jednorazową wypłatę w wysokości od 3 tys. do 29 tys. kwach (300-2900
dolarów) w zależności od wielkości utraconych upraw i innego mienia.
Mwiya Mwandawande, koordynator
w Extractives Industry Transparency Alliance (Sojusz na rzecz Transparentności
Przemysłu Wydobywczego, EITA), organizacji pozarządowej z siedzibą w Lusace,
potwierdził, że odszkodowanie było niewystarczające. Stało się tak, dlatego że wytyczne, które FQM otrzymało od zambijskich
władz, opierały się na kalkulacjach, które

nie gwarantowały zrównoważonych pakietów rekompensacyjnych. Mwandawande wyjaśnił, że członkowie przesiedlanych
społeczności nie byli w stanie stwierdzić,
czy rekompensata jest stosowna, po części
dlatego że w Zambii brakuje jasnych regulacji prawnych, które porządkowałyby kwestię odszkodowań i przesiedleń [28]. Zwrócił też uwagę, że ponieważ odszkodowanie
wypłacono w gotówce, część przesiedleńców wydała je na pojazdy, które później
szybko się zepsuły, i inne dobra konsumpcyjne, zamiast zainwestować w bardziej
zrównoważony sposób [29].
Tradycyjne kalumbilijskie domostwa składają się z więcej niż jednego budynku,
dzięki czemu wielopokoleniowe rodziny
mogą mieszkać obok siebie. Domostwa,
które zapewnił przesiedleńcom koncern,
obejmowały jeden wspólny budynek, co
jest sprzeczne z lokalnymi zwyczajami
i praktykami. Rozmówcy Swedwatch skarżyli się, że teraz wszyscy członkowie rodziny muszą mieszkać w tym samym (choć
wielopokojowym) budynku, a działki są za
małe, żeby dostawiać kolejne [30].
Społeczne skutki przesiedlenia
odczuwane przez kobiety i dzieci
Według rozmówców Swedwatch w północnym obszarze przesiedlenia mężczyźni po przenosinach spożywają więcej alkoholu niż wcześniej. A ponieważ zgodnie
z tradycją to oni głównie zarobkują w ro-

dzinie, sytuacja ta niekorzystnie odbija
się na kobietach i dzieciach, ograniczone
dochody są bowiem przeznaczane na alkohol zamiast na jedzenie [31]. Jak wyjaśniają dwie mieszkanki tego obszaru:
„Kobiety cierpią, ale najbardziej cierpią
dzieci. Nie dostają trzech posiłków dziennie, bo pieniądze, które zarabia ojciec, idą
na piwo. W starym miejscu mieliśmy dość
jedzenia. Był też alkohol, ale mężczyźni
pili go w ilościach umiarkowanych, jak
dżentelmeni.” [32]
Z rozmów przeprowadzonych przez
Swedwatch wynika, że gdy pojawiła się
kopalnia, w miasteczku Kisasa wzrosły
przestępczość i przemoc, zwiększyła się
także prostytucja, a wraz z nią zachorowalność na choroby przenoszone drogą
płciową [33]. Jeden z pracowników społecznych stwierdził, że w rezultacie napływu górników w północnym obszarze
przesiedlenia zwiększyła się liczba ciąż
wśród nastolatek, doszło do wzrostu zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową, kradzieży i prostytucji [34].
Według tamtejszych pracowników społecznych ogromny napływ osób poszukujących pracy i ich rodzin przekłada
się na przepełnienie szkoły. Na przykład
podczas badań terenowych Swedwatch okazało się, że w klasie prowadzonej przez 1 nauczyciela uczyło się aż
117 dzieci, mimo że standardem są klasy 40-osobowe [35]. Fala przyjezdnych
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Zasady przesiedlania i przyznawania odszkodowań
Według raportu FQM na temat zrównoważonego rozwoju w procesie przesiedlania
mieszkańców Kalumbili koncern kierował się zasadami ujętymi przez Międzynarodową Korporację Finansową w normie działania numer 5 (IFC PS 5), regulującej
kwestię nabywania gruntów i przymusowego przesiedlenia (Performance Standard
on Land Acquisition and Involuntary Resettlement) [1].
Głównym celem IFC PS 5 jest przywrócenie lub zapewnienie lepszych źródeł utrzymania i standardów życia osób przesiedlonych. W skrócie chodzi o to, by aktorzy
biznesowi starali się unikać szkodliwych skutków społecznych i gospodarczych
swoich działań lub minimalizowali je poprzez:
– proponowanie rekompensaty za utracony majątek (taki jak ziemia, uprawy, systemy irygacyjne, struktury handlowe) w pełnej wysokości kosztu odtworzenia;
– poprawę warunków bytowych dzięki zapewnieniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych (lub, w zależności od sytuacji, odszkodowania pieniężnego) wraz
z tytułem prawnym;
– zagwarantowanie, że działaniom związanym z przesiedleniem będą towarzyszyły
stosowne informacje i konsultacje, że będą w nich brały udział odpowiednio poinformowane osoby, których te działania dotyczą, i że zostanie utworzony mechanizm
wnoszenia skarg i zażaleń.
Przesiedleńcy, którzy utracą źródła utrzymania lub ich dochody się zmniejszą,
powinni dostać „lepszą możliwość zarobkowania lub produkcji albo przynajmniej
utrzymaną na takim samym poziomie” [2]. W swoich wytycznych IFC przyznaje, że
przejście od zarobkowania opartego na wykorzystaniu ziemi do innych form zarobkowania jest „skrajnie trudne”. Gdy jednak ziemia stanowi opcję mniej korzystną,
należy szukać innych rozwiązań, takich jak praca najemna lub pomoc w uruchomieniu własnego biznesu wraz z odszkodowaniem w formie pieniężnej [3].
Według IFC to, czy warunki mieszkaniowe są odpowiednie, można ocenić m.in. na
podstawie ich jakości i kulturowej adekwatności, powinny one także umożliwiać
dostęp do zatrudnienia, rynków i usług [4]. Opracowany przez IFC Handbook on
resettlement planning (Podręcznik planowania przesiedleń) zwraca uwagę na to, że
dla wyboru miejsca przesiedlenia zasadnicze znaczenie mają dwie sprawy: lokalizacja i ochrona wspólnoty. Żeby można było przywrócić źródła utrzymania, należy
wybrać miejsce, gdzie wspólnota będzie miała dostęp do ziemi, wody i zatrudnienia,
a także możliwość rozwijania działalności gospodarczej. Należy unikać rozwiązań
naruszających tkankę wspólnoty, bo sieci społeczne we wspólnotach dotkniętych
procesem przesiedlenia mogą mieć zasadnicze znaczenie dla przystosowania się
jednostek do nowych okoliczności [5].
Zgodnie z zasadami opracowanymi przez IFC firma powinna komunikować się
z przesiedlanymi społecznościami i pozostałymi podmiotami zainteresowanymi
w trakcie całego procesu przesiedlenia, a także opracować mechanizm wnoszenia
skarg i zażaleń. Powinna też udostępnić informacje na temat ryzyka, jakie ów
proces ze sobą niesie, jego potencjalnych skutków i podejmowanych działań zaradczych [6].
Aktor biznesowy powinien stworzyć plan działania, zgodnie z którym proces
przesiedlania będzie przebiegał. W swoim poradniku IFC zaleca, żeby plan ten
obejmował również plan zarządzania migracją wewnętrzną [7].
[1] FQM Sustainability report.
[2] IFC Performance Standard 5, Land Acquisition and Involuntary Resettlement, 2012.
[3] International Finance Corporation, Guidance Note 5 Land Acquisition and Involuntary
Resettlement, 1 stycznia 2012.
[4] Tamże.
[5] International Finance Corporation, Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan, marzec
2002.
[6] IFC Performance Standard 1, Assessment and Management of Environmental and Social Risks
and Impacts, 2012, IFC Performance Standard 5, Land Acquisition and Involuntary Resettlement,
2012.
[7] IFC Performance Standard 5, Land Acquisition and Involuntary Resettlement, 2012.

odbija się także na szkołach w pobliskiej
Kisasie. Według przedstawicieli miejscowej społeczności tamtejsze klasy liczą po
170 osób, co oznacza problemy z utrzymaniem skupienia wśród uczniów. Skutki
takiej sytuacji są szczególnie niekorzystne
dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych [36]. Swedwatch nie udało się

potwierdzić wszystkich tych informacji
u miejscowych władz.
Napięcia społeczne i naruszenie
tradycyjnych struktur
Przesiedleńcy, z którymi rozmawiało
Swedwatch, twierdzili, że między oso-

bami zatrudnionymi w kopalni lub pracującymi na jej zlecenie a bezrobotnymi
członkami wspólnoty pojawiło się napięcie prowadzące do osłabienia więzi
społecznych. Co więcej, przeprowadzka
w dwa miejsca oddaliła od siebie rodziny
pod względem geograficznym. Fizyczna
odległość i ekonomiczne skutki przenosin sprawiły, że członkowie jednej rodziny mogą się teraz spotykać zwykle raz
lub dwa razy w roku, a czasami nawet
rzadziej. Rozmówcy Swedwatch ubolewali nad rozpadem tradycyjnych struktur społecznych i martwili się, że młode
pokolenie będzie dorastało, nie znając
zwyczajów spajających niegdyś wspólnotę, oraz członków rodziny mieszkających daleko [37]. Pewien mężczyzna
z południowego obszaru przesiedlenia
stwierdził:
„Zostaliśmy przesadzeni do społeczności
mieszanej, pozbawieni zasad i kontroli
nad sytuacją. Wszystkie te niesprawiedliwości ściągnęła na nas kopalnia. To ona
zniszczyła ład naszego świata.” [38]
Korzyści związane z działalnością
kopalni
Rozmówcy Swedwatch sygnalizowali
także korzyści płynące z działalności kopalni. Wskazywali na inwestycje FQM
w programy powstające w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR),
obejmujące m.in. wsparcie dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą, dla
upraw konserwujących i pozyskiwania
środków produkcji rolnej, takich jak nawóz, ziarna i sadzonki manioku, na zasadzie preferencyjnych pożyczek. Zwracali
też uwagę na to, że koncern zapewnił
nowe budynki szkolne wraz z wyposażeniem, zadbał o ośrodki zdrowia oraz
programy ochrony zdrowia [39]. Jedna
z kobiet w północnym obszarze przesiedlenia powiedziała:
„Doceniam, to co dała nam firma. Postawili szkołę, ośrodek zdrowia. To są
oznaki rozwoju. Tam, gdzie wcześniej
mieszkaliśmy, rozwój infrastruktury był
powolny.”
Rozmówcy Swedwatch wspominali, że
niezdolność władz centralnych do zapewnienia usług publicznych sprawiła,
że lokalne społeczności są w ogromnym
stopniu uzależnione od programów
FQM [40]. Potwierdza to Mwiya Mwandawande z EITA, według którego działania właścicieli kopalni doprowadziły do
tego, że rząd zarzucił inwestycje społeczne w regionie [41].
Rozpatrywaniem skarg i zażaleń związanych z przesiedleniem zajmuje się
Trident Foundation powołana przez
FQM do zarządzania projektami CSR.
Członkowie wspólnoty mówią, że zażalenia kierują przede wszystkim do



surowce_nr10.indd 4

2019-10-04 13:28:54

Musele Task Force, oddolnej organizacji pośredniczącej pomiędzy przesiedloną społecznością a kopalnią, lub do
swoich przywódców zaangażowanych
w działania Trident Foundation. Część
rozmówców Swedwatch twierdzi przy
tym, że koncern odpowiada na skargi
członków wspólnoty, podczas gdy inni
uważają, że dialog między wspólnotą
a kopalnią z czasem osłabł. Od jednego
z przedstawicieli przesiedlonej społeczności Swedwatch dowiedziało się, że dialog sprawdzał się bardzo dobrze i FQM
był gotowy rozwiązywać pojawiające
się trudności, chociażby z jakością wody
pochodzącej z odwiertów [42]. Z kolei
przesiedleniec z południa stwierdził:
„Niektóre rzeczy [koncern] naprawdę
robi. My jednak patrzymy w przeszłość.
Chcemy odzyskać to, co straciliśmy.”
Polityka FQM i działania mające
zapobiec szkodliwym skutkom
przesiedlenia podejmowane przez
koncern w Kalumbili
FQM publicznie deklaruje chęć zaangażowania w rozwój miejscowych
wspólnot. Na stronie internetowej
można przeczytać, że celem koncernu
jest „poprawa jakości życia gospodarzy” [43]. Koncern zdaje sobie sprawę,
iż „ludziom i społecznościom dotkniętym działaniami biznesowymi FQM należy zapewnić nowe możliwości, które
będą obejmowały pracę, rozwój przedsiębiorczości, edukację, szkolenia oraz
długoterminowe inwestycje społeczne”,
zobowiązuje się, że będzie zatrudniał
członków lokalnych wspólnot i szukał
wśród nich kontrahentów. Deklaruje
ponadto, że wszelkie skargi chce rozpatrywać na czas, w sposób komunikatywny i z poszanowaniem lokalnej specyfiki
kulturowej [44].
Zapewnienie źródeł utrzymania
i żywności
FQM podejmuje rozmaite działania na
rzecz przywrócenia źródeł utrzymania
w Kalumbili, wprowadza m.in. programy
upraw konserwujących w celu zwiększenia plonów, wspomaga rozwój miejscowego biznesu, gospodarkę leśną, budowę
stawów rybnych i tartaków, wspiera edukację i służbę zdrowia. Koncern twierdzi,
że stały monitoring wszystkich projektów
wykazuje istotne polepszenie w obszarach
ochrony zdrowia, edukacji i zatrudnienia
w porównaniu ze stanem sprzed przesiedleń. FQM udostępnił Swedwatch stosowną dokumentację, obejmującą także
dowody na znaczącą poprawę wyników
szkolnych, zmniejszenie zachorowalności
na malarię i wzrost wydajności upraw
kukurydzy.
Według menedżerki FQM do spraw stosunków ze wspólnotą, z którą Swedwatch

Spór w związku z doniesieniami na temat
zanieczyszczenia wody powodem zawieszenia
projektu budowy odwiertów w dystrykcie Kalumbili
W obu obszarach przesiedlenia mieszkańcy są uzależnieni od wody pochodzącej
z odwiertów, za które odpowiada FQM. Członkowie wspólnoty poinformowali
Swedwatch, że w starej wiosce mieli dostęp do czystej wody [1]. Wszyscy rozmówcy
twierdzili, że w nowym miejscu woda pitna jest złej jakości, powoduje bóle brzucha
i biegunkę. Ten sam problem sygnalizowali mieszkańcy innej wioski położonej
w pobliżu (Kawelanga) – osoby, z którymi rozmawiało Swedwatch, podejrzewały,
że jest to wynik działalności kopalni [2].
W lipcu 2018 r. komisja z udziałem przedstawicieli wspólnoty, ZEMA i FQM
przebadała próbki wody z 5 odwiertów. Próbki analizowano pod kątem kwasowości oraz obecności w wodzie metali ciężkich i bakterii. Swedwatch miało wgląd
w dokumentację tych badań: w trzech przypadkach stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnego poziomu żelaza – prawie 33-krotne według zambijskich przepisów [3]. FQM udostępnił także stanowisko zambijskiego rządu na temat jakości
wody z badanych odwiertów. Według władz krajowych badania potwierdziły, że
między zanieczyszczeniem wody a działalnością wydobywczą na terenie Kalumbili
nie ma związku przyczynowo-skutkowego i że wysoki poziom żelaza w próbkach
jest związany ze znaczną zawartością żelaza w glebie [4]. W ramach działań zaradczych FQM zainicjował proces budowy głębszych odwiertów, żeby ominąć warstwy
ziemi zawierające żelazo [5].
O podniesieniu poziomu wody gruntowej w studniach i przesączaniu się jej na
powierzchnię informowali Swedwatch także mieszkańcy Kawelangi. Ich zdaniem
odpowiedzialne za to były wylewy z pobliskiego zbiornika osadowego i stawu rybnego oraz ich wpływ na podziemne strumienie. Mieszkańcy twierdzili, że wylewy
zniszczyły uprawy manioku, kukurydzy oraz bananów, z których żyli, i pokazali
przedstawicielom Swedwatch produkty niezdatne do spożycia. Jeden z członków
społeczności, przemawiający w imieniu wspólnoty, oznajmił, że w rezultacie zniszczeń cała wieś znalazła się na krawędzi głodu. Wody gruntowe zalały również ważny tradycyjny cmentarz – nigdy wcześniej mieszkańcy Kawelangi nie doświadczyli
niczego podobnego [6]. Jak donosiła zambijska prasa, FQM tłumaczył, że powodzie
były związane ze znacznymi opadami podczas pory deszczowej i karczowaniem
buszu pod uprawy i że zalane tereny są położone powyżej kopalni [7]. Stanowisko
to wsparły w swoim oświadczeniu zambijskie władze [8].
Krytyczna analiza studiów geologicznych pozwalająca ocenić oświadczenie zambijskiego rządu wykracza poza zakres niniejszego raportu, niemniej pierwotnie
sprzeczne opinie spowodowały napięcie pomiędzy członkami społeczności a koncernem – wydaje się, że po przedstawieniu wyjaśnień napięcie to zelżało.
Z powodu zarzutów wysuwanych przez członków społeczności FQM początkowo
wstrzymał program budowy nowych odwiertów. Według menedżera Trident
Foundation ich budowa wiązała się ze wzrostem zapotrzebowania na wodę,
spowodowanym napływem ludności i brakiem inwestycji rządowych. Jak jednak
poinformowano Swedwatch nieco później, po rozwiązaniu konfliktu budowę
wznowiono. Ten przykład dobrze pokazuje, w jak wielkim stopniu mieszkańcy
regionu są uzależnieni od programów CSR, i obnaża słabość takiego rozwiązania
w sytuacji konfliktu.
[1] Rozmowa z posiadaczami praw, sierpień 2018.
[2] Rozmowa z posiadaczami praw, Kawelanga, sierpień 2018.
[3] Alfred H Knight, Zambia Ltd water sample analysis, 12 lipca 2018.
[4] Ministerstwo ds. zasobów wodnych, rozwoju sanitarnego i ochrony środowiska, Stanowisko
rządu w sprawie jakości wody w niektórych odwiertach na terenach zamieszkanych przez społeczność
Musele w dystrykcie Kalumbila, 19 lutego 2019.
[5] Rozmowa telefoniczna z Garthem Lappemanem, menedżerem w Trident Foundation,
14 lutego 2019.
[6] Rozmowa z posiadaczami praw, Kawelanga, sierpień 2018.
[7] „FQM suspends $700k water project following community snub”, Zambian Observer,
29 sierpnia 2018.
[8] Ministerstwo ds. zasobów wodnych..., dz. cyt.

rozmawiało w lutym 2019 r., problemem
okazało się odtworzenie źródeł ze względu na nieprzewidywalność warunków
pogodowych, a także kiepskie powiązania rynkowe, sieci infrastruktury i dostęp
do podstawowych usług w regionie [45].

Jednym z kroków powziętych przez koncern w celu rozwiązania tego problemu
było zatrudnienie pięciorga specjalistów
do spraw rolnictwa, mających służyć
pomocą członkom wspólnoty. Przedstawiciele FQM, którzy odwiedzili oba ob-
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szary przesiedlenia pod koniec 2018 r.,
stwierdzili, że panujące tam warunki są
niezadowalające, a produkcja rolna niska. Dlatego w ramach wzmocnienia
wysiłków na rzecz odtworzenia źródeł
utrzymania i rozwiązania problemów
z zapewnieniem żywności koncern zobowiązał się, że w 2019 r. pomoże wszystkim gospodarstwom domowym w obu
obszarach przesiedlenia założyć ogródki
warzywne [46].
Ponadto wszystkim gospodarstwom domowym w obu obszarach przesiedlenia
przydzielono po cztery hektary ziemi
uprawnej w odległości kilku kilometrów
od obszaru północnego. Działki były dostępne od 2015 r., w większości jednak
pozostawały niewykorzystane, ponieważ
nie znajdowały się na terenie użytkowanym na zasadzie prawa zwyczajowego.
FQM prowadzi rozmowy z naczelnym
wodzem i lokalnymi władzami w celu
rozwiązania tego problemu [47].
Koncern uważa, że zaoferował członkom
wspólnoty niezbędne środki do prowadzenia działalności rolnej, jednak liczba
osób tym zainteresowanych jest ograniczona. Podczas rozmowy ze Swedwatch
przedstawiciele koncernu przyznali, że
odtworzenie źródeł utrzymania stanowi
problem, uważają jednak, że członkowie
wspólnoty byliby w stanie się utrzymać,
gdyby skorzystali z kilku opcji wsparcia,
które mają do dyspozycji [48].
Dostęp do edukacji
Koncern uważa, że w porównaniu z sytuacją sprzed przesiedlenia, kiedy to większość dzieci (81%) nie miała dostępu do
żadnej formy edukacji, nastąpiła znacząca
poprawa w zakresie dostępności edukacji podstawowej. Edukacja na poziomie
gimnazjalnym i licealnym wciąż jednak
pozostaje zasadniczo poza zasięgiem
przesiedleńców ze względu na oddalenie szkół i koszty, jakie się z tym wiążą.
Przedstawiciele FQM deklarują, że koncern zapewni wsparcie gimnazjom w Kalumbili, o ile władze centralne je utworzą.
W marcu 2019 r. firma ogłosiła otwarcie
nowej szkoły w dystrykcie. W komunikacie prasowym można przeczytać, że
nowa szkoła ułatwi uczestnictwo w zajęciach, ponieważ znaczne oddalenie
od placówek edukacyjnych skutkowało
absencją wśród uczniów i wysokim odsetkiem osób porzucających naukę we
wspólnotach mieszkających w pobliżu
kopalni [49].
Migracja wewnętrzna
FQM przyznaje, że migracja wewnętrzna do trzech obszarów wydobywczych
w Kalumbili rodzi wiele wyzwań i wiąże
się z nią m.in. przepełnienie szkół. Koncern wyraża zaniepokojenie tym, że „im
więcej usług wspiera, tym większą mi-

grację obserwuje”, zwraca też uwagę, że
zapewnienie usług publicznych należy do
obowiązków władz [50].
Możliwości zatrudnienia
Według koncernu dodatkowy problem
stanowią oczekiwania przesiedlonych
osób dotyczące możliwości zatrudnienia.
W rozmowie ze Swedwatch FQM stwierdził, że bardzo skrupulatnie wyjaśnił, jakie plusy i minusy wiążą się z każdym
obszarem przesiedlenia, zwracając przy
tym uwagę na ryzyko niedostępności zatrudnienia i oddalenia od lokalnego rynku zbytu. Według koncernu wyjaśnienia
przedstawiono w miejscowym języku
podczas konsultacji na poziomie gospodarstw domowych. Koncern utrzymuje,
że nigdy nie obiecywał przesiedleńcom
zatrudnienia w kopalni. Menedżerka do
spraw kontaktów ze wspólnotą zapewniła
też, że firma ma przejrzysty system rekrutacyjny i wszyscy mają równe szanse przy
ubieganiu się o pracę [51].

Przesiedlenie
naruszyło sieci
i normy społeczne.

FQM twierdzi, że wolałby rekrutować
pracowników wyłącznie spośród okolicznych mieszkańców, powstrzymałoby
to bowiem migrację wewnętrzną. Jednak
prawo zambijskie zakazuje faworyzowania miejscowych plemion w procesie
rekrutacji – koncern musi mieć w swoich
szeregach szeroką reprezentację grup
etnicznych, faworyzowanie jednej mogłoby bowiem rodzić konflikty. Mimo to
FQM zapewniono pewną elastyczność
w kwestii rekrutowania miejscowych
pracowników. Dane socjoekonomiczne
koncernu wskazują, że odsetek zatrudnionych w północnym obszarze przesiedlenia wzrósł z 1% w 2010 r. do 10%
i że 19% pracowników kopalni to przesiedleńcy. FQM twierdzi, że ze względu
na zwłokę rządu w przyznawaniu aktów
własności i utworzeniu specjalnej strefy
gospodarczej inwestycje, które mogłyby
doprowadzić do powstania 1,7 tys. miejsc
pracy, pozostają w znacznej mierze niezrealizowane [52].
Rekompensata
FQM twierdzi, że stawka odszkodowania
zasugerowana pierwotnie przez rząd była
zbyt niska i nie pokrywała wartości majątku utraconego przez przesiedleńców,
dlatego wyliczono ją ponownie. Poza rekompensatą w naturze koncern, postępując zgodnie z wytycznymi IFC, określił
wysokość odszkodowania pieniężnego za
utracone uprawy – wyniosło ono średnio

63 974 kwachy (6400 dolarów) na gospodarstwo, a zatem było znacznie wyższe niż
inne pakiety rekompensacyjne przyznane
w Zambii w ostatnich latach. Stawkę odszkodowania wyliczono tak, by obejmowała koszty transportu, pracy i nakładów
na przygotowanie ziemi, a także rynkową
wartość jednego zasiewu i jednego zbioru.
Koncern starał się proponować alternatywy dla wypłat gotówkowych, ale postanowił uszanować życzenie przesiedleńców,
którzy chcieli odszkodowania pieniężnego. Indywidualne rekompensaty stanowiły dodatek do programów obejmujących
odtworzenie źródeł utrzymania, ochronę
zdrowia i edukacyjnych [53].
Struktura społeczna
By uniknąć ewentualnych napięć w związku z tym, że pierwotna społeczność miała zostać podzielona na dwie odrębne
wspólnoty, FQM współpracował z jej
przywódcami i innymi podmiotami zainteresowanymi w celu zidentyfikowania
tradycyjnych sieci społecznych. Południowy obszar przesiedlenia zaprojektowano zgodnie z tradycyjnymi strukturami
społeczności pierwotnej. Koncern twierdzi, że proponował rodzinom możliwość
wspólnych przenosin i że w związku
z podziałem docierały do niego wyłącznie pozytywne opinie, ponieważ „rodziny
mogą teraz korzystać z opcji dostępnych
w obu obszarach” [54].
Komentarz Swedwatch
Należy pochwalić FQM za gotowość do
dzielenia się informacjami i otwartość
w komunikacji ze Swedwatch. Ta postawa jest zgodna z zasadą transparentności,
jedną z wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Jednakże koncern
odmówił udostępnienia planu działania
w zakresie przesiedleń, uzasadniając to
tym, że dokument zawiera dane osobowe.
Nie zgodził się również przedstawić sprawozdań pokontrolnych, twierdząc, że są
to dokumenty wewnętrzne. Swedwatch
nie udało się dotrzeć do planu działania
poprzez ZEMA, jak zasugerował FQM.
ZEMA nie odpowiedziała na pytania organizacji.
Krzepiące, że FQM zdaje sobie sprawę
z wagi konstruktywnych i inkluzywnych
kontaktów z miejscowymi społecznościami i utworzył mechanizm wnoszenia
skarg i zażaleń zgodny z normami IFC.
Wśród pozytywów należy wymienić także fakt, że koncern zapewnił rekompensaty członkom przesiedlonej wspólnoty,
prowadzi programy społeczne oraz inwestuje w infrastrukturę z myślą o długofalowym rozwoju wspólnot, zwiększeniu ich odporności i odtworzeniu źródeł
utrzymania.
Jednakże mimo wysiłków ze strony FQM
część problemów pozostała nierozwiąza-
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na. Budowa kopalni Sentinel unaoczniła
złożoność sytuacji i wydobyła wyzwania
związane z zakrojonymi na wielką skalę
projektami górniczymi w obszarach biednych, zaniedbanych przez władze centralne, zamieszkanych przez wspólnoty
utrzymują się głównie z ziemi. Koncern
i lokalna społeczność najwyraźniej inaczej zapatrują się na rezultaty przesiedlenia i możliwości dostępne dla członków przesiedlonej wspólnoty. Różnią się
także w kwestii tego, co zostało obiecane
podczas konsultacji. Rozczarowanie przesiedleńców bierze się stąd, że część z nich
nie odniosła spodziewanych korzyści.
Zdaniem Swedwatch rodzi to napięcia
w łonie wspólnoty.
Kolejną kwestią, którą obie strony postrzegają inaczej, jest kwestia pracy. Przesiedleńcy, z którymi rozmawiało Swedwatch,
twierdzili, że nie mają dostępu do spodziewanych miejsc pracy, co wpływa na poziom
ich dochodów. Jednakże według danych
FQM wskaźnik zatrudnionych wśród
członków przesiedlonej wspólnoty wzrósł
znacząco w porównaniu z sytuacją sprzed
przenosin (wyjściowo był bardzo niski).
Przedstawiając swoje stanowisko Swedwatch, koncern zwrócił uwagę na okoliczności
prawne i kontekstowe, które ograniczają
możliwość zatrudniania miejscowych –
zambijskie prawo nie pozwala pracodawcy
faworyzować konkretnych grup.
Zapewnienie działek uprawnych wszystkim przesiedlonym gospodarstwom
stwarza możliwość powstrzymania
spadku dochodów i zapewnienia żywności potrzebującym. Jednak dopóki do-

stęp do nich jest utrudniony – nawet jeśli
z powodów niezależnych od koncernu
– rozwiązanie to nie spełnia swojej roli.
Zdaniem Swedwatch mimo pakietów odszkodowawczych i programów mających
odtworzyć źródła utrzymania koncernowi nie udało sprostać normie IFC. W tym
kontekście krzepiące jest, że FQM przyznaje, iż jego wysiłki okazały się niewystarczające, i zamierza rozwiązać problem
niedoborów żywności poprzez program
ogrodów warzywnych.
Pewne oznaki wskazują, że niższy poziom
dochodów ma w niektórych przypadkach
wpływ na możliwość posyłania dzieci do
szkoły. A choć koncern twierdzi, że dostęp do edukacji znacząco zwiększył się
po przesiedleniu i może przedstawić dane
dowodzące poprawy wyników szkolnych,
odmienne zapatrywania na tę kwestię ze
strony posiadaczy praw świadczą o tym,
że należy zbadać, czy dostęp do oświaty
jest wystarczający. Problem ten pokazuje
ponadto, że nakłady władz centralnych
na usługi publiczne są za niskie, i zwraca
uwagę na uzależnienie miejscowych społeczności od starań FQM.
Swedwatch stwierdziło, że budynki
mieszkalne zapewnione przez koncern
są lepsze niż utracone w procesie przesiedlenia i że mieszkańcom zapewniono tytuły prawne zgodnie z normą IFC.
Należy jednak odnotować, że przedstawiciele wspólnoty kwestionują ważność
tych tytułów, ponieważ FQM nie posiada
prezydenckiego aktu własności nabytych
terenów. Wątpliwości budzi także to, czy
domostwa zapewnione przez koncern są

odpowiednie pod względem kulturowym
i czy w przypadku południowego obszaru przesiedlenia znajdują się w miejscu
umożliwiającym dostęp do rynków zbytu
zgodnie z zaleceniami IFC.
Według wskazań IFC należy unikać podziału wspólnoty, aby zachować struktury społeczne i ułatwić proces przesiedlenia. W przypadku Kalumbili członkom
wspólnoty podczas konsultacji zaproponowano przenosiny w dwa różne miejsca,
czego efektem był jej podział. Zdaniem
FQM przesiedleńcy uważają ten stan rzeczy za korzystny. Stoi to w sprzeczności
z wnioskami Swedwatch: przesiedlenie
wspólnoty w dwa odległe obszary w połączeniu z napływem szukających pracy
migrantów wewnętrznych naruszyło sieci
i normy społeczne, które w innych okolicznościach mogły pomóc wspólnocie
przystosować się do nowych warunków.
Niewykluczone, że ta sytuacja przyczyniła się do powstania społecznych napięć
i jest po części odpowiedzialna za wzrost
alkoholizmu, którego skutki najboleśniej
odczuwają kobiety i dzieci.
Rozmowy z przesiedleńcami wskazują,
że istnieje niebezpieczeństwo, iż przepełnienie szkół wpłynie na jakość edukacji,
zwłaszcza w przypadku najsłabszych
uczniów. Stoi to jednak w sprzeczności z danymi FQM, które dowodzą, że
w społecznościach przesiedleńców wyniki szkolne uległy ogólnej poprawie.
Niemniej przepełnienie zwraca uwagę
na wyzwania związane z napływem migrantów i obciążenie sektora usług publicznych, które może on powodować.
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FQM utrzymuje, że podjęło wszelkie starania, żeby członkowie wspólnoty zostali
szczegółowo poinformowani o ewentualnych zagrożeniach związanych z przesiedleniem, i że nie zobowiązywało się,
że zapewni im zatrudnienie. Tymczasem
rozmówcy Swedwatch wyrażali przekonanie odmienne, twierdzili, że w procesie konsultacji koncern kusił ich pracą
w kopalni i obiecywał zatrudnienie. Dalsze zbadanie tej rozbieżności wykracza
poza zakres niniejszego raportu. Jednak
znaczne oczekiwania dotyczące rozwoju
i zatrudnienia wskazują, jak ważna w tak
złożonym kontekście jest wszechstronna
i gruntowna komunikacja. Pomimo procesu konsultacji i zapewnienia mechanizmu wnoszenia skarg i zażaleń rodzi się
pytanie, w jakim stopniu zarządzanie
przez FQM oczekiwaniami i upowszechnianie informacji było skuteczne. 
tłum. Katarzyna Makaruk
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