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Förord
Colombias ekonomiska tillväxt har ökat starkt under de senaste tio åren. Landet är 
rikt på naturresurser och medelklassen växer, vilket lockar utländska investerare. 
Den svenska regeringen stöttar aktivt etableringen av svenska företag i Colombia 
genom handelsfrämjande insatser. I augusti 2012 inledde Colombias regering freds
samtal med landets största gerilla FARC, som sedan följts av inledande samtal med 
den mindre ELN gerillan i juni 2014, vilket har lett till förhoppningar om ett slut på 
den mer än 50 år långa väpnade konflikten. 

Trots dessa positiva signaler om en fredlig utveckling är Colombia fortfarande en 
mycket komplex miljö att agera i för företag. Det ställer höga krav på att kunna 
 hantera de människorättsrisker som finns. Det handlar både om att kunna bedöma 
och hantera risker förknippade med den väpnade konflikten liksom mer generella 
människorättsrisker. 

Förståelsen av företags ansvar för mänskliga rättigheter har utvecklats genom FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Ett ofta förbisett område 
när det gäller företagsansvar är dock arbetet med risker i konfliktområden, trots att 
vägledande dokument finns. 

Att verka i ett konfliktområde ställer särskilda krav på företag. Företag ska aktivt 
undvika att bli en del av konflikten och alltid agera så att de inte bidrar till eller ökar 
riskerna för övergrepp mot civilbefolkningen. Detta gäller även i kundled när de 
svenska företagen är leverantörer till större projekt.

Den här rapporten belyser inte bara företagens roll utan också den svenska  statens 
roll utifrån FN:s vägledande principer. Rapporten visar att ambassaderna i sitt 
exportfrämjande arbete behöver stärka sin kapacitet att stötta näringslivet med 
 relevant information till riskanalyser vad gäller konflikt och mänskliga rättigheter.

Vi hoppas att denna rapport skall bidra till en konstruktiv diskussion om hur företag, 
statliga aktörer och civilsamhälle kan samverka för en bättre hantering av människo
rättsrisker i projekt där svenska företag deltar. I slutänden handlar det om att öka 
säkerheten och respekten för civilbefolkningen som alltid är den mest sårbara och 
utsatta parten i alla konflikter.

Annelie Andersson  
Ordförande Latinamerikagrupperna

Bo Forsberg 
Generalsekreterare Diakonia

Gunilla Hallonsten  
Policychef Svenska kyrkans internationella arbete
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Sammanfattning
Colombia blir en allt viktigare marknad för svenska företag. Mellan 2009 och 2011 
fördubblades värdet av den svenska exporten till Colombia.1 Colombia är en mark
nad med stor potential men innebär också en komplex miljö med allvarliga männi
sko rättsrisker. Landet präglas av ett halvt sekel av inbördeskrig och företag riskerar 
genom sin verksamhet att bli inblandade i allvarliga kränkningar av mänskliga rät
tigheter, inte minst i samband med utvinning av naturresurser. Samtidigt kan de i 
bästa fall bidra positivt till förutsättningarna för en hållbar fred. Swedwatch vill med 
den här rapporten utveckla diskussionen om företags ansvar i konfliktområden, samt 
uppmana svenska företag i Colombia att stärka sina system för att analysera och han
tera människorättsrisker genom så kallad human rights due diligence.

De internationella riktlinjer som Sverige och svenska företag ska följa, FN:s vägle
dande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multina
tionella företag och EU:s CSRstrategi, ställer stora krav på företag att vara medvetna 
om sin påverkan på mänskliga rättigheter och arbeta aktivt för att minska negativa 
effekter.2 Många svenska företag i Colombia är leverantörer av varor och tjänster till 
större projekt, vilket kan innebära begränsade möjligheter att påverka hur kunden 
och den part som håller i projektet, hanterar människorättsrisker. Trots utmaning
arna har företag ett ansvar att agera mot kränkningar av mänskliga rättigheter även 
i kundled. Även om företagen inte själva bidragit till negativ påverkan på mänskliga 
rättigheter ska de försöka förhindra och begränsa negativ påverkan som genom 
affärsförbindelser står i samband med deras verksamhet, produkter eller tjänster.3 
Rapporten understryker också vikten av att svenska ambassaden informerar företa
gen om de människorättsrisker som finns i Colombia. Ambassaden måste kommuni
cera tydligt vad som krävs av företagen för att leva upp till de internationella riktlinjer 
som Sverige ställt sig bakom. Ambassaden bör också ha kapacitet att bidra med aktivt 
stöd och vägledning till företagen i hur dessa riktlinjer ska omsättas i praktiken.4

Rapporten utgår ifrån det pågående bygget av vattenkraftverket Hídroituango, där 
Atlas Copco och Scania deltar som leverantörer, för att illustrera den typ av risker 
som företag måste kunna hantera även i kundled. Vattenkraftverket kommer att bli 
ett av de största i Latinamerika och de svenska företagen är på plats med personal 
och utrustning. Regionen där bygget genomförs är tydligt präglad av den colombian
ska konflikten. Samtidigt som projektet kan visa på flera positiva effekter i form av 
nya arbetstillfällen och förbättrad infrastruktur, har bygget också en negativ påverkan 
på mänskliga rättigheter. Projektet har påverkat säkerhetssituationen då gerillan 
utpekat bygget som militärt mål samtidigt som det ökat närvaron av polis, militär och 
privata säkerhetsvakter. Övergrepp mot civilbefolkningen förekommer från samtliga 
av dessa grupper. En del av befolkningen i området vittnar om att de blivit av med 
sin grundläggande försörjning på grund av projektet och inte fått någon ersättning. 
Utöver detta finns en tydlig hotbild mot de människorättsaktivister som motsatt sig 
bygget. Genom sin närvaro och sina affärsrelationer till konsortiet CCC Ituango, som 
bygger vattenkraftverket, och i förlängningen konsortiets uppdragsgivare, det statliga 
bolaget EPM, står Scania och Atlas Copco enligt FN:s vägledande principer” i direkt 
samband med” (”linked to”) människorättskränkningarna runt bygget. Enligt samma 
ramverk innebär det sambandet att företagen bör använda sitt inflytande för att för
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söka påverka båda dessa aktörer att vidta adekvata åtgärder för att minska riskerna 
för kränkningar.5  

I och med att de svenska företagen inte bara levererar utrustning till bygget utan 
också har personal på plats är de också beroende av de statliga och privata säkerhets
aktörer som anlitats för att skydda projektområdet. Den colombianska militären har 
anklagats för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och för att inte respek
tera proportionalitets samt distinktionsprincipen vilka utgör fundamentala delar av 
internationell humanitär rätt.  I Hídroituangos projektområde rapporterar trovärdiga 
källor att militären utsätter civilbefolkningen för oproportionerlig fara i samband 
med sina militära operationer. Swedwatch har inte tillräcklig information för att 
kunna avgöra om detta skett i direkt samband med militärens skyddande av vatten
kraftverket. Swedwatch ser dock stora risker med att de svenska företagen är bero
ende av säkerhetsaktörer som potentiellt bryter mot internationell humanitär rätt. 

När Swedwatch började undersöka fallet, under hösten 2013, befann sig drygt 300 
personer från området där kraftverket byggs på flykt, bland dem många kvinnor och 
barn. De menade att bygget skapat en ohållbar situation för dem då det ökat både fat
tigdomen och hoten från olika väpnade aktörer, främst från den statliga och privata 
säkerhetspersonal som anlitats för att skydda bygget. Under drygt sex månader bodde 
gruppen i en gammal idrottsanläggning på ett universitet i Medellín. I september 
2013, i samband med att en av gruppens ledare åkte tillbaka till området för att se om 
det var möjligt att återvända, mördades han. Senare under hösten skedde ytterligare 
ett mord på en av gruppens medlemmar. Varken de svenska företagen som deltar 
i projektet, eller svenska ambassaden, kände till situationen när Swedwatch kon
taktade dem, trots att den uppmärksammats av bland annat Amnesty International 
och Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter, IAHCR.6 Scania och 
Atlas Copco är båda globala företag med ett aktivt hållbarhetsarbete. Varken Scania 
eller Atlas Copco har emellertid något färdigt system för human rights due diligence 
i kundled, något de flesta företag fortfarande saknar. De gör inte någon helhetsutvär
dering av sina kunder utifrån deras prestationer när det gäller mänskliga rättigheter. 

Swedwatch ser mycket positivt på att båda företagen vidtagit en rad åtgärder för att 
skaffa sig mer kunskap om problemen och sätta sig i kontakt med relevanta aktörer 
efter att de uppmärksammats om problemen. Påverkansplanen för hur man bäst 
bör använda sitt inflytande för att påverka sin affärspart CCC Ituango samt företaget 
EPM bör nu vidareutvecklas av de svenska företagen. Ambassaden bör vara behjälplig 
i den processen. Både Atlas Copco och Scania bör också stärka sin lokala kapacitet att 
utföra human rights due diligence. Verksamhet i konfliktområden kräver en utökad 
riskanalys, så kallad enhanced human rights due diligence, och även en analys spe
cifikt kring hur företagens verksamhet påverkar konflikten.7 Detta saknas hos båda 
företagen. Både företagen och svenska ambassaden behöver också utveckla system 
för att snabbt kunna upptäcka och agera när det finns indikationer på att mänskliga 
rättigheter kränks inom projekt som svenska företag deltar i. Swedwatch rekommen
derar också samtliga svenska företag i Colombia att tillsammans med ambassaden 
och experter på området ta fram gemensamma etiska riktlinjer för sin verksamhet i 
Colombia. Dessa riktlinjer bör täcka både företagens ansvar att respektera mänskliga 
rättigheter och de delar av internationell humanitär rätt som är tillämpliga i Colom
bia.
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Sedan rapportarbetet startade har Scania och Atlas Copco meddelat Swedwatch att 
man vidtagit flera åtgärder för att ytterligare förbättra de generella rutinerna kring 
kundrelationer, och att man även inlett ett samarbete kring dessa frågor i Colombia. 
Även den svenska ambassaden i Colombia planerar att trappa upp sitt arbete kring 
företagsansvar. Swedwatch välkomnar dessa initiativ.

Inledning

Stark tillväxt men ojämlik fördelning
Colombias ekonomiska tillväxt har ökat stadigt under de senaste tio åren. Till stor 
del beror det på en högre inhemsk efterfrågan och säkerhetssatsningar som lett till 
fler utländska investeringar.8 2012 hade Colombia en tillväxt på 4,6 procent.9 Den 
ekonomiska ojämlikheten i Colombia är samtidigt bland de högsta i Latinamerika och 
fattigdomsminskningen går långsamt.10 2012 levde drygt 32 procent av befolkningen i 
fattigdom och sju procent i extrem fattigdom.11

Sveriges export och bistånd till Colombia
Den colombianska regeringens ekonomiska politik fokuserar på ökad utvinning av 
Colombias naturresurser. Infrastruktur och gruvnäring är några av de prioriterade 
områdena i regeringens utvecklingsstrategi.12 De svenska företagen är traditionellt 
starka inom dessa områden och kan därmed dra nytta av den rådande ekonomiska 
politiken. I sitt handelsfrämjande arbete fokuserar svenska ambassaden bland annat 
på sektorerna transport, infrastruktur, gruvnäring och miljöteknik.13 Sveriges export 
till Colombia uppgick 2011 till drygt 1,8 miljarder kronor, en fördubbling jämfört med 
år 2009.14 Exporten består till stor del av produkter inom verkstadsindustrin. Det 
finns omkring 20 svenska dotterbolag i Colombia och ytterligare lika många distribu
törer av svenska produkter och tjänster.15 

Parallellt med handelsutbytet kanaliserar svenska ambassaden bistånd till Colombia. 
Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Colombia uppgick år 2012 till cirka 135 
miljoner kronor samt därutöver humanitära insatser för 45 miljoner kronor.16 Sverige 
är sedan länge en stor och viktig finansiär av flera projekt kring mänskliga rättigheter 
i landet och har hållit en hög profil i dessa frågor. Flera svenska civilsamhällesorgani
sationer har också verksamhet i Colombia med stöd av Sida.17 

Vattenkraftverket Hídroituango
Bygget av vattenkraftverket Hídroituango sker cirka 170 km norr om Medellín, 
i provinsen Antioquia. Hídroituango ska bli Colombias största vattenkraftverk 
och kommer att motsvara 17 procent av landets energibehov när det sätts i bruk 
2018.18 Redan idag står vattenkraft för runt 80 procent av Colombias energiproduk
tion då flodsystemen skapar goda förutsättningar för vattenkraft. En rad nya vatten
kraftverk planeras och energi exporteras till flera latinamerikanska länder.19 Kraft
verket Hídroituango byggs i Caucafloden som har sin källa i södra delen av landet 
och rinner ut i Karibiska havet.20 Konstruktionsfasen, som började 2009, kommer 
att pågå under nästan tio år och efter det kommer vattenkraftverket att producera 



 
8

under cirka 50 år. Planer finns för flera andra vattenkraftverk i närheten, i samma 
 flodområde.21

Energin från Hídroituango skapas genom byggandet av en 225 meter djup damm. 
Dammen innebär att ett område på 3 800 hektar som tidigare varit torrlagt vat
tenfylls och att en 75 kilometer lång sträcka av floden kommer att översvämmas. 
När vattnet från dammen sedan strömmar ner till turbinerna utvinns vattenkraften. 
Projektet omfattar också en maskinpark och ett antal nya vägar i området.22 Elen 
kommer att säljas till Colombias nationella elnät och eventuellt exporteras till Cen
tralamerika.23 

Nästan 53 procent av Hídroituango ägs av Antioquias provinsregering och drygt 46 
procent ägs av det statliga bolaget EPM, Empresas Publicas de Medellín, som håller 
i själva bygget.24 Investeringen uppgår totalt till 5,5 miljarder U.S. dollar.25 EPM har 
i sin tur uppdragit åt konsortiet CCC Ituango att bygga kraftverket. Konsortiet består 
av det brasilianska företaget Camargo Correa och de colombianska företagen Concon
creto och Coninsa Ramón. Konsortiet har inga andra kunder.26 Det har tidigare anli
tats av EPM för att bygga vattenkraftverket Porce III.27 
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De svenska företagens roll i projektet
Atlas Copco har levererat totalt 28 maskiner för borrning ovan och under jord, pro
spekteringsborrning, lastning samt stationära och portabla kompressorer till den 
andra fasen av bygget.28 Förutom det material Atlas Copco levererar har de service
personal på plats som kan reparera maskinerna om de går sönder. Runt tio lokalan
ställda kommer att finnas på plats vid bygget under de närmsta tre till fyra åren.29 
Vattenkraftverket är Atlas Copcos största order i Colombia sedan företaget påbör
jade sin verksamhet i landet för drygt 25 år sedan. Ordern är värd cirka 70 miljoner 
kronor och kunden är konsortiet CCC Ituango.30  

Även den svenska lastbilstillverkaren Scania är 
leverantör till bygget av Hídroituango. Enligt 
Scania har företaget gjort ett genombrott på 
den colombianska lastbilsmarknaden genom en 
leverans av 81 tippbilar och servicetjänster till 
konsortiet CCC Ituango. Scania har ett service
team på plats vid bygget med fem tekniker som 
specialutbildats för att utföra service och repa
rationer på byggarbetsplatsen. Scania ansvarar 
även för reservdelsförsörjning och förarutbild
ning.31 

Swedwatch har försökt få information om det 
totala antalet leverantörer men har inte fått det 
när rapporten trycks.

Metod
Swedwatch har arbetat med rapporten under hösten 2013 och våren 2014. Informa
tion har samlats in från skriftliga och elektroniska källor samt via intervjuer. Swed
watch har vid två tillfällen i februari 2014 besökt Colombia för att genomföra inter
vjuer och samla in material till rapporten. 

Den första delen av fältstudien genomfördes i projektområdet av den colombianske 
journalisten Andrés Gomez. Fyra kommuner i projektområdet besöktes: Sabanalarga, 
Ituango, Briceño och San Andrés de Cuerquia samt provinshuvudstaden Medellín. 
Sammanlagt gjordes 15 semistrukturerade djupintervjuer med personer som anser 
sig personligen drabbade av vattenkraftverket. Utöver det har Swedwatch pratat med 
lärare, kommunledare, affärsmän, en präst, lokala politiker och människorättsför
svarare. Namn på de personligt drabbade som intervjuats, eller andra som uttryckt 
önske mål, har fingerats med hänsyn till deras personliga säkerhet. De riktiga namn 
som förekommer har godkänts av personerna själva.

Den andra delen av fältstudien genomfördes i Bogotá och Medellín av Swedwatchs 
researcher Malena Wåhlin. Under denna del intervjuades de svenska företagens 
lokalkontor, det colombianska företaget EPM, svenska ambassaden, FN:s högkom

ATLAS
COPCO

Konsortiet 

CCC Ituango 

Det statliga bolaget

EPM

SCANIA

De svenska företagens koppling till  
EPM, som håller i bygget av  
kraftverket.
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missariat i Medellín, UNHCR, International Organisation on Migration, samt flera 
colombianska forskare och civilsamhällesorganisationer. Swedwatch har tagit in 
kommentarer och synpunkter på rapporten från experter på områdena kundan
svar och företagsansvar samt internationell humanitär rätt. Granskade företag och 
svenska ambassaden i Colombia har fått läsa rapporten innan publicering.

Bakgrund

Från väpnad konflikt till fredsförhandlingar
Den väpnade konflikten i Colombia har pågått sedan 1950-talet och har hittills lett 
till att minst 220 000 människor mist livet.32 Idag utgörs konfliktens parter av den 
colombianska regeringen och vänstergerillorna FARC och ELN varav FARC är den 
största gerillagruppen.33 Runt fem miljoner colombianer befinner sig på flykt inom 
landets gränser, vilket gör Colombia till det land i världen med flest internflyktingar 
efter Syrien.34 

När rapporten skrivs befinner sig Colombia i ett historiskt avgörande skede. Freds
förhandlingar mellan FARCgerillan och den colombianska regeringen pågår sedan 
2012. Förhandlingar inleddes med den mindre ELNgerillan i juni 2014. President 
Juan Manuel Santos som tagit initiativ till fredsförhandlingarna blir omvald i juni 
2014. Det råder en försiktig men allt starkare optimism kring Colombias möjlighet 
att skapa fred. I dagsläget är FARC kraftigt försvagad men det finns fortfarande runt 
10 000 gerillasoldater i landet.35 En intensiv debatt pågår om gerillans politiska fram
tid efter ett eventuellt fredsavtal, vilket är en av de känsligaste punkterna i fredsför
handlingarna. 

Även de tidigare paramilitärernas roll i samhället väcker debatt. Paramilitära grup
per, de illegala väpnade grupper som vid sidan av regeringen stred mot gerillan, var 
ett utbrett fenomen i Colombia fram till 20032006. Den avväpningsprocess som 
genomfördes då har fått kritik för att den gett omfattande strafflättnader åt högt upp
satta personer inom paramilitären i utbyte mot att de erkänt sina brott. Det har visat 
sig att de illegala väpnade grupperna haft starka kopplingar till framträdande politi
ker på högerkanten.36 Efter avväpningsprocessen har många av de illegala grupperna 
återbildats med nya namn men utifrån samma strukturer.37 Enligt organisationen 
Human Rights Watch tolereras de i stor utsträckning av polisen vilket är en viktig 
faktor bakom deras makt.38

Samtliga av de väpnade aktörerna begår allvarliga övergrepp mot civila.39 Enligt 
Human Rights Watch kan FARC särskilt kopplas till mord, hot, tvångsförflyttning, 
rekrytering av barnsoldater och användande av personminor medan de grupper 
som återbildats ur paramilitären ägnar sig åt narkotikahandel, att aktivt rekrytera 
medlemmar även bland barn, omfattande övergrepp mot civila, inklusive massakrer, 
mord, våldtäkter, andra former av sexuellt våld, hot och tvångsförflyttning.40 
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Projektområdet hårt drabbat av våld och fattigdom
Provinsen Antioquia är den del av Colombia där flest människor drivs på flykt. Drygt 
60 000 personer lämnade sina hem i Antioquia till följd av den väpnade konflikten 
under 2012.41  Det är också ett område där staten varit frånvarande och som lider stor 
brist på ekonomisk och social utveckling. Analfabetismen är utbredd. Särskilt kvin
nor saknar ofta grundläggande utbildning och har därmed begränsade möjligheter till 
avlönat arbete i den formella ekonomin. Samtidigt försörjs nära 40 procent av hus
hållen av en kvinna.42 79 procent av landsbygdsbefolkningen räknas som fattig och 
tillgången till mark är mycket ojämlik.43

I området som påverkas av vattenkraftverket finns flera väpnade grupper närva
rande. Stora områden kontrolleras i praktiken av FARC.44 Området har strategisk 
betydelse för narkotika- och vapenhandeln. Den otillgängliga naturen gör det möjligt 
att gömma kokaodlingar i djungeln, även om insatser från regeringen har minskat 
odlingarnas omfång betydligt.45 Området är rikt på guld och andra mineraler och 
informell guldutvinning har i allt större utsträckning ersatt kokainhandeln som finan
siering av illegala väpnade grupper.46 

FARC kontrollerar mycket av landsbygden och utplacerar kontinuerligt personminor 
som en del i sin strategi mot militären. Dödsfall bland civilbefolkningen är vanligt 
förekommande till följd av minorna. Bara under 2013 skadades eller dödades 86 
personer i Antioquia av minor.47 Tvångsrekrytering av barn i området till gerillan är 
fortfarande utbredd.48 Området har tidigare även varit hårt drabbat av paramilitärt 
våld och flera massakrer har utförts mot civilbefolkningen.49  Enligt lokalbefolkningen 
finns personer från de paramilitära grupperna som tidigare terroriserade området 
kvar för att kontrollera drog och guldhandel.50 Vid sidan av den illegala guldutvin
ningen sker också storskalig utvinning i området där bland annat gruvbolaget Conti
nental Gold nyligen etablerat sig.51
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Närvaron av statlig och privat säkerhetspersonal som ska skydda vattenkraftverket har ökat  
i projektområdet. På bilden polis och militär i Hídroituango. FOTO: ANDRÉS GOMEZ



 
13

DEL 1. Risker

I detta kapitel redovisas de olika typer av problem och människorättsrisker med 
koppling till vattenkraftprojektet Hídroituango som Swedwatch funnit.  I del 2 
redogörs för de svenska aktörernas inblandning och ansvar.

1.1 Ett projekt med goda intentioner
Det statliga företaget EPM och Antioquias provinsregering beskriver Hídroituango 
som ett utvecklingsprojekt som ska ge ökad välfärd i det fattiga och våldsdrabbade 
området. Vid sidan av själva bygget sker omfattande satsningar inom områden som 
infrastruktur, hälsa och sanitet. Efter produktionsstarten 2018 ska de tolv kom
munerna i projektområdet få 1,5 procent av bruttoinkomsten från elförsäljningen.52 
Under anläggningsfasen beräknas runt 7 000 nya jobb skapas.53 De nya vägarna som 
byggts i samband med vattenkraftverket har förbättrat den lokala infrastrukturen 
avsevärt. Bussresan från Medellín till Ituango har till exempel kortats från tolv till 
fem timmar.54 

De representanter för EPM som Swedwatch träffar säger att det faktum att det hand
lar om ett statligt företag där Antioquias provinsregering är huvudägare, är en garanti 
för att projektet sker med hänsyn till lokalbefolkningens rättigheter.55 Att EPM gene
rellt har ett gott rykte i Colombia när det gäller hållbarhetsfrågor bekräftas från flera 
håll under Swedwatchs besök i landet. Jorge Mesa är chef för hållbarhetsfrågor inom 
Hídroituangoprojektet:

– Detta är framför allt ett utvecklingsprojekt. Vi kommer inte att tillåta att projektet 
kränker eller bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter. Tvärtom hoppas vi att 
projektet ska skapa en ny form av skyddsstruktur för invånarna i samband med att 
staten ökar sin närvaro, säger Jorge Mesa. 

Trots de goda intentionerna ser Swedwatch allvarliga indikationer på att bygget 
påverkar människorättssituationen i området negativt på flera sätt.

1.2 Komplicerat säkerhetsläge
En övergripande observation är att bygget av vattenkraftverket har påverkat det 
redan svåra säkerhetsläget i området. FARC motsätter sig att staten ökar sin närvaro 
och har utpekat Hídroituango som militärt mål.56 I samband med bygget av vatten
kraftverket, och inför lokalvalen under våren 2014, har därför den militära och polisi
ära styrkan i projektområdet förstärkts avsevärt.57 Parallellt med de statliga väpnade 
aktörerna som kontrakterats av EPM skyddas projektet också av privata säkerhets
vakter.58 
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Enligt EPM har bygget sedan det påbörjades utsatts för fem attacker från FARC. 25 
soldater har dödats och 45 personer har invalidiserats på grund av minor, enligt före
taget.59 Swedwatch hör flera explosioner under fältstudien och ser förstörda maski
ner från bygget som bränts ner av FARC. Både militärer och poliser har sina vapen 
osäkrade när de patrullerar i området. Tydliga kulhål syns i flera av husfasaderna vid 
torget i Ituango. Utegångsförbud på kvällstid utlyses regelbundet i flera av städerna 
i projektområdet till följd av säkerhetssituationen. Under 2013 rensade militären en 
del av projektområdet, Briceño, från minor.60 FARC har emellertid varnat befolk
ningen för att mineringen av flodbäddarna i området istället ökat.61

FARC kritiseras ofta för att sätta civilbefolkningen i fara vid sina militära operationer. 
Men också den colombianska militären har fått upprepad kritik för det. I Hídroitu
angos projektområde, har civilbefolkningen till exempel framfört klagomål mot att 
militären förlagt sina anläggningar alltför nära civila bostäder och skolbyggnader.62  
Bland annat har lärare i Ituangos kommun protesterat mot detta.  Under en väpnad 
konfrontation mellan militären och gerillan i februari 2012 ockuperade militären en 
skolbyggnad i Briceño vilket sedan ledde till att gerillan utplacerade nya personmi
nor i närheten av skolan.63 Flera barn dog av personminor utplacerade i närheten 
av skolor under 2012 och rädslan för minor påverkar barnens skolnärvaro i delar av 
projektområdet.64 FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter i Colombia har 
också riktat skarp kritik mot att militären använder skolbyggnader och annan civil 
infrastruktur vid militära operationer.65

Hos dem som Swedwatch intervjuar är det en återkommande observation att det 
generella säkerhetsläget förvärrats i samband med bygget. Det saknas statistik för att 
kunna avgöra om dessa påståenden stämmer och är representativa för den generella 
situationen i projektområdet. Människorättsorganisationer med verksamhet i områ
det kritiserar att en förändring i konfliktdynamiken gör det svårare för civilsamhället 
att organisera sig eftersom hotbilden mot olika sociala ledare ökar från både statliga 
och illegala väpnade aktörer.66 

Flera människorättsorganisationer i Colombia har kritiserat regeringens satsningar 
på nya storskaliga projekt inom gruvnäring och infrastruktur, bland annat för hur de 
påverkar säkerhetssituationen.67 Nya projekt innebär ofta en ökad militarisering av 
landsbygden och riskerar att leda till en upptrappning av konflikten i dessa områden. 
Illegala väpnade grupper hittar inte sällan sätt att sko sig på nya projekt genom till 
exempel utpressning och de sociala konflikterna ökar.68 

Catalina Rocha är researcher på den av näringslivet startade tankesmedjan Funda
ción Ideas para la Paz, FIP, som följer den väpnade konflikten i Colombia och har ett 
nära samarbete kring hållbarhetsfrågor med både colombianska och multinationella 
företag.69 Catalina Rocha har gjort en studie av den humanitära situationen i Ituangos 
kommun kopplat till konflikten som Swedwatch fått ta del av innan den publiceras. 
Ituango är en av de kommuner som berörs av vattenkraftverket och där FARC länge 
haft ett starkt stöd. Det gör att det finns en tendens hos de statliga säkerhetsstyrkorna 
att behandla civilbefolkningen som gerillamedlemmar trots att bevis saknas, till 
exempel genom godtyckliga häktningar.70
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– FARC har historiskt en mycket stark närvaro i Ituango vilket gör att många familjer 
har någon typ av band till gerillan. Den ökade närvaron av militär och polis har lett 
till en extremt spänd situation med en ömsesidig misstro mellan befolkningen och 
säkerhetsstyrkorna. Civilbefolkningen känner sig hotad och misstänkliggjord av både 
gerillan och de statliga aktörerna. Människor lever med en stor oro och rädsla att bli 
sammankopplade med någon av parterna och sedan straffas för det, säger Catalina 
Rocha.

Catalina Rocha säger också att vattenkraftverket lett till nya strategier från gerillans 
sida. Gerillan har till exempel ökat utpressningen mot de lokala näringsidkare som 
öppnat hotell och restauranger i samband med bygget.71 En ökad närvaro av parami
litära efterföljargrupper i områden som prioriterats för olika typer av investeringar i 
samband med Hídroituangoprojektet har också rapporterats av lokala myndigheter 
och civilsamhällesorganisationer.72

Människor runt bygget visar Swedwatch maskiner som saboterats av gerillan. FARC har utpekat 
bygget till militärt mål. FOTO: MAGNUS ARONSON
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1.3 Bristande kompensation
Utöver säkerhetssituationen ser Swedwatch allvarliga problem med kompensationen 
till dem som drabbas av bygget. Vattenkraftverket Hídroituango har planerats sedan 
1969 och fick klartecken från myndigheterna 2008.73  Innan dess gjorde EPM en 
analys av de effekter vattenkraftverket skulle få på de tolv kommunerna i projektom
rådet. EPM har också flera åtgärdsplaner för hur negativa effekter ska åtgärdas.74 

Totalt bor runt 156 000 personer i projektområdet, två tredjedelar av dem på lands
bygden.75  Enligt en kartläggning som EPM gjort kommer totalt 2094 personer att 
drabbas direkt av bygget.76 Kartläggningen ska inkludera både de som drabbas eko
nomiskt, genom att deras försörjningsmöjligheter påverkas, och de som måste flytta. 
EPM understryker att kompensationssystemet är noga utformat med hjälp av social
antropologer och andra experter och är mer ambitiöst än vad den colombianska lag
stiftningen kräver.77  Mycket av den kritik mot projektet som Swedwatch möter under 
fältstudien rör emellertid brister i kompensationssystemet. 

"Los barequeros" – en särskilt utsatt grupp

Bland dem som anser sig särskilt drabbade av Hídroituango finns de traditionella 
guldvaskarna, los barequeros. Guldvaskningen har varit en viktig inkomstkälla för 
människorna runt floden i generationer. Grus från flodbottnen tvättas i ett träfat och 
krossas med enkla metoder tills små bitar av guld kan plockas ut.78 Bland befolk

Det traditionella guldvaskarna har levt av Caucafloden i generationer.  
Nu hotas de av dammbygget. FOTO: ANDRÉS GOMEZ
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ningen finns både de som haft guldvaskningen som huvudsyssla och de som använt 
den som en kompletterande inkomstkälla vid sidan av jordbruk.79 

Neyla Castilla är antropolog och docent vid universitetet Universidad de Antioquia i 
Medellín.80 Hon har forskat kring den traditionella formen av guldvaskning i området 
och anser att den borde få status som kulturarv i Colombia.81 De som praktiserar tra
ditionell guldvaskning i området är varken afrocolombianer eller ursprungsfolk och 
har inga av de kollektiva rättigheter som dessa grupper har.

– Barequeon har inget som helst skydd i den colombianska lagstiftningen idag utan 
klumpas ihop med alla former av småskalig illegal utvinning. Detta trots att traditio
nen fanns innan spanjorerna kom och har praktiserats av människor här i genera
tioner. Guldvaskarna har en central roll i den sociala och ekonomiska strukturen i 
området. Med guldet har de köpt mat och andra varor från jordbrukarna och på så 
sätt hjälpt till att försörja även dem. 

Småskalig gruvdrift

I småskalig gruvdrift, på engelska artisanal mining, utvinns mineralerna manuellt eller 
med andra enklare metoder. Globalt förekommer denna form av utvinning i många 
rika gruvområden som inte är fullt reglerade eller där statlig kontroll saknas. Småskalig 
gruvdrift sker ibland med helt traditionella metoder men ofta kännetecknas den av 
farliga arbetsvillkor och miljöfarliga metoder. Arbetarna är inte sällan utsatta för både 
hälsorisker och kriminalitet. Samtidigt erbjuder den småskaliga gruvnäringen försörj-
ning för stora mängder människor.89 

I Colombia är småskalig informell guldutvinning en viktig inkomstkälla för grupper av 
ursprungsfolk, afrocolombianer och andra som praktiserat denna form av utvinning 
med traditionella hantverksmetoder sedan århundraden, men också för landsortsbe-
folkning som drivits på flykt från andra delar av landet.90 Inom den informella utvin-
ningen finns också de som inte använder sig av traditionella metoder utan av moderna 
maskiner som grävskopor och av miljöfarliga kemikalier. Båda formerna av småskalig 
gruvdrift är vanligt i Hídroituangos projektområde och Caucafloden är en av de mest 
kvicksilverförorenade i Colombia.91 Los barequeros, de traditionella guldvaskarna i 
området, använder mycket enkla metoder.92 I regel använder de sig inte av kemikalier 
utan av olika växtextrakt.93 De vaskar inte dagligen och har inte haft något intresse av 
att intensifiera utvinningen då floden traditionellt setts som en skattkista man tar ur 
när man behöver.

Den informella gruvnäringen har blivit en av de viktigaste inkomstkällorna för illegala 
väpnade grupper under senare år.94 Det är svårt att fastställa vilken roll de traditionella 
guldvaskarna har i finansieringen av illegala väpnade grupper då mängderna de utvin-
ner är små. Samtidigt tvingas de liksom andra i området att samexistera med olika 
väpnade grupper och kan också vara utsatta för olika typer av utpressning från dem.95

FAKTA



 
18

Neyla Castillo uppskattar att det totalt rör sig om runt 30 000 människor i området 
som i någon mån försörjt sig genom traditionell guldvaskning. Ibland ger de sig av 
i upp till en månad och rör sig mellan olika stränder runt floden för att vaska. De är 
vana att se hela floden som sin, menar hon. De bor i enkla skjul bestående av stockar 
och en presenning på stranden som lätt kan packas ihop och tas med. Guldvask
ningen har varit särskilt viktig för kvinnorna i området som ofta arbetat i floden när 
männen tagit jobb i jordbruket. Neyla Castillo anser att det område som klassas som 
berört av projektet borde vara mycket större eftersom flera byar med traditionella 
guldvaskare nu hamnar utanför projektområdets gränser trots att de också fått sin 
försörjning drabbad när tillträdet till floden begränsats. Enligt henne tar projektet 
inte hänsyn till att människor ibland rört sig långt från sina fasta bostäder för att 
vaska guld och i perioder levt ett nomadliknande liv.82 

EPM har uppmärksammat guldvaskarna som en utsatt grupp i den plan företaget 
gjort för att hantera sociala och miljömässiga risker.83 EPM menar dock att guldvask
ningen bara går att utföra på några få stränder i området och enbart under några få 
månader om året när floden är som lägst. EPM menar också att en del bott för långt 
från floden för att kunna anses som drabbade.84 Mary Luz Quiroz är en av socialan
tropologerna i EPM:s hållbarhetsteam. Enligt henne finns generellt stora utmaningar 
i Colombia när det gäller storskaliga projekt och lokalbefolkningens rätt till kompen
sation.

– Det är inte ovanligt i Colombia att människor flyttar till projektområden för att få 
kompensation. Det kan vara svårt att veta vem som verkligen bott där. Kompensatio
nen måste se olika ut för olika individer. En person som kommit till området för två 
år sedan kan inte ha rätt till samma kompensation som någon som arbetat med att 
vaska guld i 15 till 20 år, säger Mary Luz Quiroz.

1 402 personer är det totala antalet guldvaskare som upptagits i EPM:s folkräkning 
enligt den senaste uppdateringen.85 När man upptagits i folkräkningen ska ens rätt till 
kompensation utredas, vilket kan ta lång tid. I juni 2013 hade endast 51 guldvaskare 
hunnit få sin kompensation utredd och beviljad enligt en rapport från EPM.86 EPM:s 
representanter nämner själva i intervjun med Swedwatch att det är ett problem att 
kompensationsprocesserna tar lång tid och inte alltid hinner med i samma takt som 
bygget avancerar. I vissa fall har den faktiska påverkan på de drabbade redan börjat 
utan att någon definitiv lösning förhandlats fram än.87 

Innan EPM:s kartläggning informerades invånarna om att de skulle vara på plats för 
att kunna registreras, enligt EPM.88 Flera av dem Swedwatch pratar med berättar 
dock att de arbetat i området som guldvaskare hela livet men inte har inkluderats i 
EPM:s register då de inte visste om att kartläggningen skulle göras och därför inte var 
närvarande där den genomfördes. Därmed anses de inte ha rätt till kompensation. 

Nya boenden och problem med förhandlingarna

Den allvarligaste påverkan projektet har på lokalbefolkningen är enligt Mary Luz 
Quiroz på EPM de familjer som varit tvungna att omlokaliseras på grund av bygget.  
Hon berättar att de fått vara med och bestämma hur deras nya hus, som företaget 
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bygger åt dem, ska se ut. Enligt EPM har dessa familjer också rätt till hjälp att hitta en 
alternativ försörjning utifrån egna idéer. EPM:s team av experter följer sedan dessa 
familjer under fem år för att utvärdera projekten. Kompensationsprogrammet har 
utvecklats tillsammans med NGO:n Codesarollo.96 Mary Luz Quiroz påpekar att EPM 
hjälpt flera av småjordbrukarna att få papper på sin mark vilket de flesta tidigare 
saknat. Swedwatch har bett om en intervju med Codesarollo men fått nej med hänvis
ning till att EPM inte gett organisationen tillåtelse att ställa upp på intervjuer om pro
jektet. EPM säger till Swedwatch att det föredrar att svara på frågor självt eftersom 
det ser sig som ytterst ansvarigt.97

I en by som Swedwatch besöker uppger lokalbefolkningen att deras betonghus 
spruckit på grund av sprängningarna som sker under bygget.98 EPM hävdar att nya 
trähus ska byggas för dessa personer trots att man inte kunnat bevisa att sprickorna 
uppkommit på grund av sprängningarna. Husen var i mycket dåligt skick redan 
innan, menar de. De drabbade som Swedwatch talar med menar dock att de inte 
känner till att de ska få nya hus.

Swedwatch träffar också personer som inkluderats i kompensationssystemet men 
som är missnöjda med den kompensation de fått och hur förhandlingarna gått till. 
Några väntar på att få ett nytt boende men har ingen information om när det kommer 
att ske. Andra menar att betalningen för marken är för låg och att EPM inte gett dem 
möjlighet att förhandla om ett bättre pris.99 Eftersom bygget anses ligga i allmänhe
tens intresse är de tidigare markägarna tvungna att sälja till EPM.100 Enligt en rap
port från EPM från juni 2013 går markuppköpen betydligt långsammare än planerat, 
bland annat på grund av svårigheter att komma överens med markägarna. Av 74 mar
kegendomar som planerades vara uppköpta 2013 var bara två processer helt avslu
tade i juni samma år.101 

Ríos Vívos och motståndet mot vattenkraftverket

Rörelsen Ríos Vívos finns på nationell nivå i Colombia och samlar organisationer och 
grupper av människor som anser sig drabbade av utbyggnaden av vattenkraftverk 
och gruvnäring. Ríos Vívos har fördömt de kränkningar av mänskliga rättigheter man 
anser sker i samband med dessa projekt och föreslagit alternativa utvecklingsprojekt. 
Hídroituangoprojektet är bara ett av många vattenkraftverk i Colombia som skapat 
konflikter med lokalbefolkningen. I Hídroituangos projektområde är många av dem 
som protesterar mot bygget organiserade genom Ríos Vívos Antioquia som startades 
efter en protest mot bygget 2010 och har ett tusental aktiva medlemmar. Demonstra
tioner som Ríos Vívos anordnat har dock vid några tillfällen samlat upp till 3000 per
soner enligt lokala organisationer.102 

Ríos Vívos kritiserar att så många traditionella guldvaskare hamnat helt utanför 
EPM:s kompensationssystem.103 Ríos Vívos menar också att det påverkat många 
andra gruppers försörjning när guldvaskarna försvinner, till exempel de som sålt mat 
till dem eller transporterat deras redskap mot betalning. Dessa har inte heller inklu
derats i tillräcklig utsträckning i EPM:s åtgärdsprogram, enligt Isabel Zuleta, tales
person för Ríos Vívos Antioquia. Hon menar också att EPM:s strävan att minimera 
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kostnaderna gör att kompensationssystemet som tagits fram inte utgör en adekvat 
lösning på den situation vattenkraftverket skapat för de drabbade.

- De traditionella guldvaskarna har levt av floden i generationer och känner inte till 
andra försörjningssätt. Om de ska kunna ändra hela sin försörjningsmodell krävs mer 
tid och åtgärder som går att förena med deras kultur. Lokalbefolkningen befinner sig i 
ett tydligt underläge i förhandlingar med företaget. Framför allt de kvinnor som drab
bas kan ha svårt att föra sin talan i förhandlingarna och har begränsade möjligheter 
att hitta en alternativ försörjning. Projektområdet är också hårt drabbat av den väp
nade konflikten vilket ökar deras utsatthet, säger Isabel Zuleta.104 

Isabel Zuleta anser att EPM inte tar hänsyn till områdets historia och de massakrer 
som utförts av paramilitära grupper som senare visade sig ha kopplingar till högt 

Isabel Zuleta, talesperson för Ríos Vívos Antioquia. Ríos Vívos motsätter sig bygget på grund av 
människorättsriskerna och miljöpåverkan. FOTO: MAGNUS ARONSON
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uppsatta politiker.105 Under tiden för några av dåden beredde provinsregeringen i 
Antioquia väg för Hídroituangoprojektet. Sedan dess har provinsregeringen bytts ut 
men områdets historia bidrar till att det finns en stark misstro och rädsla även gent
emot statliga aktörer som EPM, menar Isabel Zuleta. Ríos Vívos hävdar också att 
det finns massgravar, så kallade fosas, kvar i området efter paramilitärens mord och 
har påtalat detta för EPM.106 När dammen vattenfylls riskerar det att omöjliggöra att 
dessa brott klaras upp menar Isabel Zuleta.107 Enligt EPM har de kontrollerat noga 
med berörda myndigheter att inga kända gravar finns i området och säger att bygget 
skulle stoppas omedelbart om det upptäcktes.108 Isabel Zuleta menar dock att det 
finns många gravar som bara de traditionella guldvaskarna känner till och kan peka 
ut då det ofta varit de som upptäckt lik som kastats i floden och begravt dem.109 Att 
slänga mordoffer i floden har länge varit ett sätt att undanröja bevis.110 Denna risk bör 
undersökas närmare anser Swedwatch.

Andra negativa effekter av projektet

Utöver de problemområden som redan nämnts återkommer flera andra uppgifter om 
negativ påverkan på människorättssituationen i de intervjuer Swedwatch genomfört. 
Till stor del är de kopplade till den inflyttning som skett till området i samband med 
bygget. I vissa delar av projektområdet har befolkningen mer än fördubblats sedan 
bygget startade.111 Den lokala inflationen uppges ha ökat och mycket har blivit dyrare. 
Antalet inflyttade manliga arbetare har lett till tre nya bordeller i Ituango och det 
finns en oro för att sexuellt överförbara sjukdomar ska öka.112 

Enligt några av de intervjuade orsakar dammet från bygget luftvägsproblem och 
lägger sig på odlingarna vilket försämrar skördarnas kvalitet. Det har också gjort att 
antalet bin har blivit färre och pollineringen har därmed försvårats, berättar de. Flera 
vägar som lokalbefolkningen tidigare använt har de inte längre tillträde till. Man 
menar också att bygget medför andra miljökonsekvenser som att fisk inte längre kan 
ätas i samma utsträckning och att djur skrämts iväg från området runt floden längre 
upp i bergen.113 I en familj berättar föräldrarna att två av de yngre barnen fått nedsatt 
hörsel av sprängningarna som sker vid bygget och att de inte har förvarnats innan.

Andra klagomål rör bristen på saklig och förståelig information om vad bygget inne
bär. Trots informationsinsatserna både från företaget och lokala myndigheter är det 
uppenbart svårt att nå ut med informationen till alla. 

Swedwatchs intryck är att många av de indirekta effekterna av projektet hanteras i 
någon mån inom ramen för EPM:s olika åtgärdsprogram som företaget driver till
sammans med flera nationella och lokala myndigheter. Det innefattar extra insatser 
i projektområdet utöver de insatser som ska kompensera de direkt drabbade. Genom 
programmet Hídroituango Plus ska sammanlagt 100 miljoner dollar investeras i 
bland annat infrastruktur, hälsa, utbildning och sanitet.114Den internationella organi
sationen för migration, OIM, har anlitats för att motverka några av de problem som 
är relaterade till migrationen. De driver försörjningsprojekt med jordbrukare i sex 
av de drabbade kommunerna och har även utbildningsinsatser bland annat för att 
förhindra att ungdomar rekryteras av väpnade grupper.115 Det är dock för tidigt att 
utvärdera hur effektiva dessa projekt är.
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Klagomålssystem

Enligt internationella riktlinjer har företag en skyldighet att upprätta klagomåls
system för dem som drabbats negativt av deras verksamhet.116 Systemen ska vara 
transparenta, trovärdiga och tillgängliga för alla.117  Klagomål till EPM kan lämnas 
antingen via hemsidan eller direkt till någon av de anställda på företagets kontor. 
Sådana finns i varje kommun för att svara på frågor från de boende.118 Där kan även 
analfabeter diktera sina klagomål och få hjälp att få dem nedskrivna. EPM hänvisar 
också till de dialogmöten som borgmästarna håller i varje kommun varannan månad 
där civilsamhället kan delta och diskutera frågor relaterade till vattenkraftprojektet.119 
Dessa möten är dock inte till för att diskutera enskild kompensation, utan handlar 
mer om hur man använder allmänna medel som projektet drar in.120 

Klagomålen kring kompensation behandlas av en expertgrupp som gör fältbesök och 
använder både intervjuer och teknisk bevisning för att klargöra om de som anser 
sig drabbade har rätt till ersättning.121 De klagande måste kunna bevisa sin rätt med 
skriftliga intyg från olika myndigheter för att kunna beviljas kompensation.122 Swed
watch har bett EPM om statistik över vilken typ av klagomål som lämnats in och hur 
många av dem som lösts men har ännu inte fått det när rapporten trycks. Ríos Vívos 
arbetar med runt 800 fall där kompensation saknas eller är felaktig, enligt organisa
tionen. Man har hittills presenterat ett hundratal fall till EPM men inget av dem har 
godkänts, enligt Isabel Zuleta. Det tar lång tid att skaffa alla de dokument som krävs. 
Många drabbade inte vet hur man gör eller har råd att ta sig runt till de myndigheter 
som kan utfärda intygen.123 De som Swedwatch intervjuar har ingen eller mycket lite 
kunskap om hur klagomål kan lämnas in. 

1.4 Tvångsförflyttning och övergrepp
Flera av de traditionella guldvaskare som Swedwatch träffar berättar att de vräkts 
från sina tillfälliga boenden vid stränderna under hotfulla och i vissa fall våldsamma 
omständigheter. De har först informerats om att de inte har rätt att vistas på strän
derna men eftersom de saknat andra försörjningsmöjligheter än guldvaskningen har 
de fortsatt att arbeta där tills de blivit bortkörda av polis eller av EPM:s privata säker
hetsvakter. Enligt Ríos Vívos började vräkningarna år 2010.124

Enligt Ríos Vívos har tre våldsamma massvräkningar av guldvaskare som arbetat på 
stränderna genomförts samt fyra till fem enskilda fall. 125 Sammanlagt runt 400 famil
jer uppges ha utsatts för våld eller hot av polisen i samband med att deras skjul rivits 
och redskap förstörts.126  Enligt Ríos Vívos har även myndighetsrepresentanter och 
representanter från EPM varit närvarande vid flera av dessa tillfällen.127 I en rapport 
från EPM från juni 2013 över hur projektet avancerar, skriver företaget självt att 811 
människor vräkts från totalt åtta olika platser i projektområdet mellan 2011 och 2013. 
Av dem har 444 personer gett sig av från området frivilligt, enligt rapporten. Den 
innehåller dock inga uppgifter om hur de övriga avlägsnats.128

I flera fall berättar också de som Swedwatch intervjuar att deras skjul förstörts eller 
bränts ner och att deras redskap och andra ägodelar kastats i floden eller beslagtagits. 
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"Som om vi inte hade rätt att försörja oss!"

Paula är 63 år och bor med sin man i Briceño. Hon har arbetat hela livet med att vaska 
guld och har förlorat sin huvudinkomst genom projektet.

”Jag, min man och mina barn arbetade i jordbruket under kaffesäsongen men de övriga 
åtta månaderna arbetade vi i floden. Vi rörde oss från strand till strand och satte upp 
vårt plastskjul där vi arbetade för tillfället. Det fanns många stränder med många 
människor. Vi arbetade med att vaska guld på traditionellt sett, med ett träfat och en 
kvarn. Jag är 63 år och har arbetat i floden sedan jag var 13. Jag brukade gå dit med 
min pappa. Det var han som lärde mig. Vi använde inga maskiner eller kemikalier. 
Mina söner arbetade också i floden. Det var därifrån vi försörjde oss, våra barn och 
barnbarn. Jag sålde guldet i Medellín. Med det jag fick betalade jag mina döttrars sjuk-
sköterskeutbildning. Nu har de fått avsluta studierna. De har inte råd att betala termins-
avgiften och jag kan inte hjälpa dem längre. Min mamma är 87 år och sjuk. Hon lever 
med min bror som är funktionshindrad. Jag kan inte hjälpa dem längre.

Innan vi vräktes hade polisen varit närvarande i nästan fem månader och kontrollerade 
minsta steg vi tog. De installerade sig precis där vi höll till. Vi blev rädda för vi visste att 
de närsomhelst kunde hamna i konfrontation med de väpnade grupperna och vad skulle 
då hända med oss? Militären har varit i området sedan 2008.

De vräkte oss från floden 2011. Det var precis runt jul och vi var på väg dit för att arbeta. 
Området var redan avstängt men vi tog oss in ändå, för vad skulle vi annars leva av? 
Säkerhetsvakterna kom med kravallpolisen och tvingade bort oss med helikopter. Det 
var hemskt. Vakterna sa åt oss att ge oss av och sa att de skulle förstöra våra skjul. 
Som om vi inte hade rätt att försörja oss! Vi trodde aldrig att vi skulle bli bortkörda 
så, som om vi inte hade några rättigheter. De tvingade in oss i helikoptern och läm-
nade oss längre bort. Alla våra verktyg och andra ägodelar blev kvar. De är borta nu. Vi 
försökte anlita en advokat men det var fruktlöst. De sa att vi inte hade några rättigheter. 
Att floden inte är vår. Vi har levt där hela livet och har inte rätt till någonting. De var tre 
år sedan vi kördes bort och vad har vi fått? Ingenting. När vi protesterade kom de igen, 
kravallpolisen, med helikopter för att flytta på oss. De sprutade tårgas på oss och några 
blev misshandlade. De brydde sig inte om att det var barn med.

Vi var på ett möte med företaget efter en av protesterna, men det hjälpte inte. De 
lyssnar inte på oss. De säger att vi inte var där när de registrerade folk. När de skulle 
göra folkräkningen var de bara på några av stränderna. Vi var på andra sidan, en bra 
bit bort och visste inte ens att de skulle komma. Vi var inte där när de kom. Istället kom 
folk utifrån, från andra områden, och registrerade sig. Vi har inte fått någon kompen-
sation. De säger att det inte går att vara på de stränderna som vi var på. Att de varit 
obeboeliga. Det är inte sant.

Vi var beroende av floden. Nu är den förstörd. Vi kan inte arbeta där längre. Den är full 
med material efter sprängningarna. Allt föll i floden när de sprängde, hela stenblock. 
Innan de sprängde tjöt en signal och vi var tvungna att springa som råttor. Vi behöver 
vår flod. Hur ska vi leva av vägar och cementmurar och ljus? Det är inget våra barn kan 
äta. Fisken är också borta. Mina barnbarn går hungriga nu. Jordbruket är slitsamt och 
går inte att försörja sig på. Vi har försökt men det ger inte tillräckligt. Jag har ett lån till 
kaffekooperativet som vi var med i som jag inte kan betala nu. Det jag helst skulle vilja 
ha är floden tillbaka. Det enda jag kan är att arbeta där. Jag är för gammal för att lära 
mig något nytt. Jag kan inte läsa och skriva. Om vi inte får det skulle jag vilja ha en kom-
pensation som gjorde att jag inte behövde leva av andras goda vilja.”

PAULAS HISTORIA
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Sedan 2010 finns en lag i Colombia som tillåter förstörelse av redskap som används 
för illegal gruvnäring.129 Några guldvaskare har forslats bort med helikopter och läm
nats utan mat eller tak över huvudet, enligt uppgifter till Swedwatch. 

De som intervjuats av Swedwatch uppger också att de privata säkerhetsvakterna 
hotar människor som försöker ta sig ner till floden. I vissa fall har de sagt att ”floden 
kommer att ta dem”. Sådana hot var vanliga under perioden då paramilitären kon
trollerade delar av området, enligt de boende. Även Swedwatchs researcher hotas 
under besöket i området av säkerhetsvakter från företaget VISE Seguridad Privada, 
som anlitats av EPM för att skydda bygget av Hídroituango. Då Swedwatchs resear
cher försöker ta foton från en bro talar en säkerhetsvakt om att han ska ge sig av 
därifrån om han inte vill bli kastad med huvudet före ner i floden. Swedwatch har 
bett EPM om information om hur företaget säkerställer att säkerhetspersonalen runt 
bygget respekterar mänskliga rättigheter men har inte fått svar när rapporten publi
ceras.

1.5 Hot mot människorättsförsvarare
Människorättsförsvarare och andra aktivister i Colombia utgör en extremt utsatt 
grupp. Enligt organisationen Somos defensores attackerades under 2013 266 män
niskorättsförsvarare, varav 78 mördades.130 Sociala rörelser i Colombia har riktat 
stark kritik mot den colombianska staten som de anser kriminaliserar sociala protes
ter och ökar människorättsförsvarares utsatthet.131 Att arbeta med frågor som rör till 
exempel rätten till mark, en rättvisare fördelning av resurser och rätten att organisera 
sig fackligt är ofta förknippat med både livsfara och social stigmatisering då dessa 
frågor sammankopplas med det som länge varit gerillans politiska ståndpunkter.132 
Att utmålas som gerillasympatisör leder inte bara till att protesterna ses som mindre 
legitima utan innebär också automatiskt en ökad hotbild från väpnade grupper.  För
övarna ställs ytterst sällan till svars.133

Enligt colombianska människorättsorganisationer i Colombia har flera nya lagänd
ringar använts för att kriminalisera sociala protester.134 Bland ändringarna i straffla
gen finns bland annat det nya brottet ”blockerande av offentliga vägar som leder till 
förändring av den allmänna ordningen”, vilket kan straffas med upp till 48 månaders 
fängelse. Kritikerna menar att det begränsar konstitutionella rättigheter som yttran
defrihet och mötesfrihet samt kränker de straffrättsliga principerna om laglighet och 
proportionalitet i påföljden för brottet.135

Hoten mot Ríos Vívos

Medlemmar i Ríos Vívos som kritiserat bygget offentligt har utsatts för upprepade 
hot och i vissa fall misshandel från både illegala väpnade grupper, statliga säkerhets
styrkor och privata säkerhetsvakter runt bygget. Två av Ríos Vívos medlemmar mör
dades under oklara omständigheter under hösten 2013. Den colombianska staten kan 
erbjuda hotade personer skydd via den nationella enheten för personskydd.136 19 per
soner ur Ríos Vívos är personligen hotade och tolv av dem har beviljats personskydd 
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när Swedwatch besöker Colombia.137 Ännu har dock inga konkreta skyddsåtgärder 
vidtagits utöver att några mobiltelefoner delats ut.138 Den Interamerikanska kom
missionen för mänskliga rättigheter har också efterlyst kollektiva skyddsåtgärder för 
Ríos Vívos vilket hittills inte hörsammats av den colombianska staten.139 Ríos Vívos 
ansökte om kollektivt skydd för runt 300 personer efter massvräkningarna av de tra
ditionella guldvaskarna.140

Isabel Zuleta, talesperson för Ríos Vívos Antioquia, har själv tagit emot upprepade 
hot. Enligt personskyddsmyndigheten klassas hotbilden mot henne som extraordinär. 
Hon menar dock att det är svårt att hitta ett effektivt skydd för människor på lands
bygden eftersom de skyddsåtgärder som kan ges ofta är anpassade till stadsmiljö. 
Enligt henne blir det också komplicerat när skyddet kommer från staten samtidigt 
som staten, enligt henne, ligger bakom största delen av de kränkningar som sker i 
samband med Hídroituango.141 

I flera fall är det svårt att veta vem som ligger bakom hoten. Andra människorätts
försvarare i området har också hotats. Medier och statliga aktörer kan ha ökat Ríos 

Isabel Zuleta på ett av Ríos Vívos möten i Antioquia. Hotbilden mot Isabel Zuleta klassas av 
 personskyddsmyndigheten som extraordinär. FOTO: MAGNUS ARONSON
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Vívos utsatthet genom att rapportera påstådda band till gerillan vilket innebär att de 
automatiskt blivit måltavla för andra grupper.142 Ríos Vívos menar att rörelsen visat 
att det inte finns några sådana band. Enligt Isabel Zuleta syftar anklagelserna främst 
till att göra de drabbades krav mindre legitima.143

Ríos Vívos rapporterar också upprepade övergrepp och godtyckliga frihetsberövan
den från militär och polis mot personer ur rörelsen i samband med demonstrationer 
och möten mot Hídroituango-projektet. Ríos Vívos demonstrationer mot bygget har 
vid flera tillfällen bemötts med övervåld av polisens specialstyrka ESMAD, Escuadrón 
Móvil Antidisturbios, den mobila kravallpolis som sätts in mot dem som anses störa 
den allmänna ordningen.144 ESMAD har kritiserats för sin oproportionerliga våldsan
vändning i samband med demonstrationer, bland annat i årsrapporten för 2013 från 
FN:s högkommissariat i Colombia.145 

Även FN:s högkommissariat i Medellín har tagit emot ett stort antal rapporterade 
människorättskränkningar från Hídroituangos projektområde och uppger till Swed
watch att de följer utvecklingen i framför allt Ituango noga.146 Högkommissariatet 
informerar också Swedwatch om att en grupp lärare i projektområdet som kritiserat 
vattenkraftverket offentligt mottagit ett brev som råder dem att sluta engagera sig. 
Mailet är skickat från en adress som ser ut att komma från ett av företagen i kon
sortiet CCC Ituangos leverantörskedja, Aranguren Solano. Swedwatch har fått se 
en kopia av mejlet som avslutas med några slagord, däribland att politikern Alfredo 
Ramos Botero ska friges. Alfredo Ramos Botero ledde provinsregeringen i Antioquia 
när Hídroituangoprojektet fick klartecken av myndigheterna. 2013 frihetsberövades 
han för kopplingar till paramilitären.147 Swedwatch kan inte bedöma i vilken mån 
brevet bör tolkas som ett hot. Enligt FN:s högkommissariat behöver det undersökas 
närmare.148 

Några exempel på hotbilden mot Ríos Vívos 

• Vid ett tillfälle i januari 2012, strax innan ett protestmöte som Ríos Vívos plane
rat mot Hídroituango, attackerades runt hundra medlemmar ur rörelsen vid en 
av stränderna i området av väpnade människor som utgav sig vara los Urabeños, 
en av de kriminella grupper som återbildats ur paramilitären. Personerna från 
Ríos Vívos misshandlades, rånades och hotades. Några av dem satt fastbundna 
på stranden hela natten och ledarna för Ríos Vívos tvingades lämna ut sina per
sonuppgifter och namn på familjemedlemmar. Enligt vittnen från Ríos Vívos 
hade några av männen av oklar anledning på sig kläder med det statliga företaget 
EPM:s logga på.149

• En sprängladdning, utplacerad av okända gärningsmän, exploderade i ingången 
till huset där en av Ríos Vívos ledare bor. Ledaren och två personer i hans familj 
skadades lindrigt. Ledaren hade tidigare ansökt om skydd från den statliga per
sonskyddsmyndigheten men inte fått det när dådet inträffade.150

• En kvinnlig medlem i Ríos Vívos filmade hur guldvaskare vid en av stränderna 
vräktes och utsattes för övergrepp från de statliga säkerhetsstyrkorna. Därefter 
mottog hon anonyma hot av så allvarlig grad att hon såg sig tvungen att fly. Idag 
bor hon i ett fattigt område utanför Bogotá och vågar inte återvända.151 



 
27

• Polis och privata säkerhetsvakter anställda av EPM har tagit foton av deltagare på 
möten som Ríos Vívos organiserat och medlemmar ur rörelsen har häktats utan 
förklaring strax innan planerade protestmöten.152 Ríos Vívos rapporterar också 
att deras medlemmar hotats av en av borgmästarna i området som sagt att de 
kommer att fängslas om de deltar i rörelsen.153

• Mellan augusti 2012 och april 2013 intensifierades protesterna mot Hidroituango 
och sammanlagt tolv olika protestaktioner genomfördes i olika delar av projekt
området. Under en fredlig manifestation som Ríos Vívos organiserade med till
låtelse av de lokala myndigheterna i mars 2013, sattes ESMAD in och flera av 
demonstranterna misshandlades. Tårgas användes trots att det fanns barn när
varande.154 En grupp på nära 80 personer häktades på oklara grunder och flera 
ledare fördes bort i polishelikopter.155 Flera personer ur Ríos Vívos åtalades efter 
det, för att ha blockerat vägen.156

På flykt
I mars 2013 bestämde sig runt 370 drabbade personer från Hídroituangos projekt
område som anslutit sig till Ríos Vívos att gemensamt lämna området. De ansåg att 
situationen blivit ohållbar. Hoten mot dem hade ökat från flera håll och bristen på 
försörjningsmöjligheter hade blivit akut för dem som varit beroende av den traditio
nella guldvaskningen. Gemensamt tog de sig till Medellín där de genomförde flera 
protester som uppmärksammades i lokala medier.157 I väntan på hjälp från myndighe
terna ockuperade de en gammal idrottsanläggning på det statliga universitetet, Uni-
versidad de Antioquia, i Medellín.

Två pojkar på idrottsanläggningen på det statliga universitet i Medellín. Drygt 300 personer som 
lämnat projektområdet på grund av hot och förlorade försörjningsmöjligheter bodde i idrotts-
anläggningen i drygt sex månader under 2013. FOTO: RÍOS VÍVOS
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Familjerna bodde i gymnastiksalen under drygt sex månader och levde på det som 
Ríos Vívos samlade in från olika håll.158 Under tiden i idrottsanläggningen förde de 
samtal med företaget EPM och myndighetsrepresentanter om sin situation. De drab
bade stod fast vid att det var bygget av Hídroituango som drivit dem på flykt. Den 
colombianska lagen kräver att man anser sig drabbad av någon av de illegala väpnade 
grupperna för att bli klassad som internflykting och gruppen fick därför ingen flyk
tingstatus erkänd.

Universitetet ville inte ha demonstranterna kvar då det menade att det inte gick att 
garantera deras säkerhet där.159 Många barnfamiljer fanns med bland dem som bodde 
i idrottsanläggningen. En av Ríos Vívos ledare, Nelson Giraldo, åkte tillbaka till pro
jektområdet för att se om gruppen kunde återvända och om det fortfarande gick att 
arbeta på någon av stränderna. Den 17 september 2013, i samband med det, sköts 
han till döds med fyra skott på stranden Sardinas i projektområdet. Mordet och de 
drabbades situation uppmärksammades av bland annat Amnesty International och 
Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter som efterlyste kollektiva 
skyddsåtgärder för gruppen som var kvar på universitetet.160 Händelsen rapportera
des också i media.161

När mordet inträffade hade advokatorganisationen Corporacion Juridica Libertad, 
CJL, ansökt om kollektiva skyddsåtgärder för gruppen från myndigheterna sedan ett 
år tillbaka. Ansökan hade bifallits av en domstol men utan att några skyddsåtgärder 
vidtagits. Enligt CJL hade Ríos Vívos medlemmar under en längre tid varit utsatta för 
hot och tortyr.162 Enligt den nya flyktinglagen i Colombia, Ley de víctimas, har alla 
rätt att skriva in sig i flyktingregistret för att få sin flyktingstatus utredd.163 Det räcker 
med att skriva in sig för att få rätt till humanitär hjälp. CJL ifrågasätter varför myn
digheterna inte lät Ríos Vívos registrera sig som flyktingar vilket gjorde att de inte fick 
någon humanitär hjälp under tiden på universitetet. CJL har överklagat detta till kon
stitutionsdomstolen som ännu inte fattat beslut i frågan när rapporten trycks. Enligt 
CJL borde också själva den nya flyktinglagen göras om så att den omfattar även per
soner som tvingats på flykt i samband med nya byggen som Hídroituango.164

Efter förhandlingar med lokala myndigheter återvände majoriteten av de drabbade 
som befann sig på universitetet till projektområdet i oktober 2012.165 Myndigheterna 
anordnade transporten tillbaka och ett mindre ekonomiskt bidrag samt ett paket med 
basvaror till varje familj. Inga långsiktiga lösningar hade dock bestämts för att garan
tera de drabbades säkerhet eller försörjningsmöjligheter. Enligt Ríos Vívos återvände 
de för att de var trötta på situationen och insåg att situationen i idrottsanläggningen 
var ohållbar. Runt 90 personer ur gruppen stannade kvar i Medellín då de ansåg det 
omöjligt att återvända av säkerhetsskäl.166  Den 30 november 2013 sköts ytterligare 
en ung man ur Ríos Vívos, Robinson David Mazo, till döds i Ituango.167 Det är fortfa
rande oklart i vilken mån det mordet har en koppling till hans engagemang i rörelsen. 
Ingen av mordutredningarna är klara när rapporten skrivs.168

När rapporten trycks pågår ingen dialog mellan företaget EPM och Ríos Vívos. Under 
Swedwatchs intervjuer hävdar både EPM och Ríos Vívos att det är den andra parten 
som valt att avbryta förhandlingarna som tidigare hölls och att de båda är beredda att 
återuppta dem. Ríos Vívos krävde till en början att hela bygget skulle stoppas vilket 
EPM ansåg var orimligt.  Enligt Isabel Zuleta, talesperson för Ríos Vívos Antioquia, 
borde bygget stoppas på grund av människorättsriskerna. Då detta är högst otroligt 
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"Idag har jag inte en peso"

Julia är 42 år och ensamstående med fem barn. Hon har arbetat hela sitt liv i floden med 
att vaska guld. Hon förlorade sin inkomst när projektet startade och såg sig tvungen att 
ge sig av till Medellín. Idag bor hon i en av kåkstäderna i utkanten av staden.

”Det började redan 2002, det var då vi började se soldater där. Min bror blev av med ett 
öga för att han inte gav guldet han hade vaskat till soldaterna. De sköt honom i ansiktet. 
Han var halvdöd när han kom till sjukhuset men överlevde. Min man sköts till döds för 
ett år sedan, när han var på väg till floden för att arbeta. Vi vet inte vad som hände eller 
vem som gjorde det.

Vi visste inget om projektet, vad som skulle hända, förrän vi såg maskinerna där. Sedan 
kom kravallpolisen och sa att folk måste ge sig av. De sa att de skulle få en peng för det 
men det var inte sant. Vi fick ingenting så vi återvände till floden för att arbeta och det 
var då de körde bort folk i helikopter. Jag var inte där den dagen de tog ner våra skjul. 
Vi var flera som hade åkt därifrån för att sälja guldet. När jag kom tillbaka fanns inget 
kvar. Jag har inte fått någon kompensation. De sa att jag måste kunna bevisa min 
situation med papper. Vad för papper? Vi har inte varit anställda av någon, hur ska jag 
kunna visa att jag arbetade där? Nu har jag inte råd att ta mig tillbaka för att försöka 
få några papper. Om någon god människa ger mig en peng så använder jag den för att 
köpa mat till barnen. Om de vill ha bevis kan jag visa dem hur man gör för att vaska guld 
i floden. Det är svårt. Inte vem som helst kan göra det så som vi gjorde.

Idag har jag inte en peso. Mina barn har missat ett skolår för att jag inte har några 
pengar och för att vi var tvungna att ge oss av. Vi lever av människor som försöker hjälpa 
oss. Jag har ingen utbildning. Jag växte upp vid floden och mina föräldrar lärde mig att 
vaska. Det är något som gått i arv alltid. Vi gick aldrig hungriga så länge vi hade floden 
att leva av. Därifrån betalade jag mina barns skolgång och en kvinna som hjälpte mig att 
laga mat. Hennes barn fick också mat av oss. Vi hyrde ett bra hus medan jag fortarande 
hade pengar till hyran. Men det området har minerats nu. Militären sa att de inte kunde 
garantera vår säkerhet längre för att 
området tillhörde EPM. 

När jag drevs bort från floden kunde 
jag inte betala hyran längre. Till 
slut gav vi oss av till Medellín. Jag 
hade inget val. Huset vi bor i nu är 
av trä. Det har inget golv, bara den 
här plasten som jag lagt här för 
att barnen inte ska stoppa jord i 
munnen. Jag betalar väldigt lite här 
men vi har inget ljus eller rinnande 
vatten. Barnen blir sjuka hela tiden. 

Ett av mina barn har börjat skolan 
igen men för de andra har jag inte 
haft råd att betala. Skolan ligger långt 
bort och de måste ha skor för att 
kunna gå dit. Jag fick ett litet bidrag 
från kommunen men jag var tvungen att köpa gas för pengarna för att kunna laga mat. 
Innan fick jag laga över öppen eld. Vi har det jättedåligt här men jag har inte råd med 
något bättre. Jag blir sjuk av att oroa mig så mycket för barnen. Jag har fått magsår. Hur 
ska jag kunna hitta ett arbete här i Medellín? Jag kan inte ens läsa och skriva.”

JULIAS HISTORIA
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anser hon att ett minimikrav är att hitta en alternativ försörjning för alla de guldvas
kare och andra som drabbats. Kompensation måste ske utifrån deras specifika behov, 
kultur och omfatta alla de drabbade, enligt Isabel Zuleta. Hon understryker att en 
förutsättning för en ny dialog är att företaget på allvar lyssnar på de drabbades krav 
och är berett att genomföra konkreta åtgärder. Under tiden de drabbade befann sig 
på universitetet förde EPM en dialog med gruppen endast om formerna för deras 
återvändande men ansåg sig inte berett att diskutera problemen som lett till att de 
flytt, enligt Isabel Zuleta.169 

En av kåkstäderna utanför Medellín dit flera av de drabbade flytt. FOTO: MAGNUS ARONSON
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1.6 Vem drabbas?
Sammantaget kan Swedwatch konstatera att det finns starka indikatorer på att vat
tenkraftverksprojektet Hídroituango medför allvarliga kränkningar av mänskliga rät
tigheter – både tidigare och pågående. 

Det är tydligt att en stor del av befolkningen i projektområdet runt vattenkraftver
ket tillhör en utsatt grupp då de är både fattiga, analfabeter och hårt drabbade av 
den väpnade konflikten. De flesta saknar papper på sin mark. Många drabbade är 
kvinnor. Kvinnor är särskilt utsatta då de oftare är analfabeter och har begränsade 
möjligheter att få jobb inom ramen för bygget. Många av dem är familjeöverhuvuden 
efter att männen dött. De kan ha särskilda svårigheter att föra sin talan i förhand
lingar med företaget. De har också svårt att ta sig till staden och utkräva de bevis 
från myndigheter som krävs för att kunna upptas i kompensationssystemet. De har 
försörjt stora familjer och den traditionella guldvaskningen, barequeon, har varit en 
viktig inkomstkälla. Trots sin utsatthet faller de traditionella guldvaskarna mellan 
stolarna på flera sätt då de varken har några kollektiva rättigheter eller erkänns som 
flyktingar.

De som migrerat till städernas slumområden blir ännu mer utsatta. Julia, i intervjun 
på s. 22, som flyttat till Medellín efter att ha drabbats av projektet är ett exempel. 
Hon har fem barn, saknar försörjning och tvingas att tigga. Hon bor i ett enkelt 
trähus där det regnar in och saknar både el, rinnande vatten och toalett. Hennes 
barn förlorade ett år i skolan på grund av att de vräktes från projektområdet och hon 
saknar pengar till skolböcker och pennor för barnen. Barn ska alltid anses som en 
utsatt grupp. De drabbas hårt när föräldrarna blir av med boende och försörjning 
eller tvingas migrera. I flera fall har Swedwatch fått in uppgifter om att barn varit 
närvarande under våldsamma ingripanden från främst polisen. Barn drabbas också 
av byggets indirekta effekter på säkerhetssituationen. 

Både de statliga och privata säkerhetsstyrkornas bemötande av Ríos Vívos under 
demonstrationer och möten, samt illegala aktörers ökade hot mot gruppen, inverkar 
negativt på medborgerliga och politiska rättigheter som yttrandefrihet och rätten till 
fredliga sammankomster. De som tagit på sig en ledarroll är särskilt utsatta och lever 
med ständig fara för sitt liv och sin personliga säkerhet.

Riskmatrisen nedan kartlägger de människorättsrisker som Swedwatch kunnat kon
statera runt vattenkraftprojektet Hídroituango, samt vilka specifika rättigheter det 
handlar om. Matrisen tar upp risker som är både direkt och indirekt kopplade till 
vattenkraftverket men tar bara upp de risker som framkommit under Swedwatchs 
studie. Andra människorättsrisker kan också finnas och detta bör därför inte ses som 
en komplett kartläggning. Alla risker kan förändras över tid och måste utvärderas 
regelbundet samt vid behov. 

Nästa sida visar vilka rättighetsproblem och risker som 
 Swedwatch funnit med kraftverksbygget, samt det företags-
ansvar som kan förväntas utifrån FN:s vägledande principer.
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Rättighet/konvention Företagsansvar

Fler typer av ansvar kan vara aktuellt inom 
respektive punkt. Här berörs endast sådant 
som är aktuellt för denna rapport. 

Aktuell risk

Risker som Swedwatch identifierat under 
fältresan. Riskerna behöver utredas 
ytterligare för att verifiera kränkning-
arna.

Rätten till tillfredsställande 
levnadsstandard/Rätten till 
tillräckligt med mat och rättvis 
distribution
ICESCR art. 11

Vidta rimliga åtgärder som säkerställer att 
företagets verksamhet inte negativt påver-
kar tillgången till lämplig mat på lokal och 
regional nivå.70

Drabbades ekonomiska situation för-
sämras och påverkar deras mattillgång. 
Bygget påverkar också tillgången till fisk 
och försämrar skördar. 

Rätten till tillfredsställande lev-
nadsstandard/Rätten till lämpligt 
boende
ICESCR art. 11

Inte förvärva en persons hem, mark eller 
rätt till mark utan vederbörligt rättsligt 
förfarande. Inte orsaka tvångsmässig avhys-
ning av individer från deras bostad utan att 
de har haft tillgång till representation och 
vederbörligt rättsligt förfarande.71

De traditionella guldvaskarnas skjul har 
förstörts och markägare har fått ge upp 
sin mark mot för låg kompensation. 
Tvångsförflyttning av individer från deras 
bostad har skett utan att de har haft 
tillgång till representation och vederbör-
ligt rättsligt förfarande. Bygget har drivit 
drabbade till städernas slumområden 
där de lever i undermåliga bostäder. 

Rätten till hälsa
ICESCR art. 12

Vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att 
företagets verksamhet inte negativt påver-
kar individers hälsa, inkluderat inverkan på 
vatten och luft.72

Luftkvalitén försämras och orsakar 
luftvägsproblem. Barns hörsel har blivit 
nedsatt pga sprängningar. Könssjukdo-
mar ökar till följd av ökad prostitution. 

Rätten till utbildning
ICESCR art. 13

Säkerställa att företagets verksamhet inte 
hindrar individers fysiska tillgång till utbild-
ningsmöjligheter.73

Barn har fått avbryta sin skolgång pga 
att föräldrarnas ekonomiska situation 
försämrats. Ett ökat antal personminor 
i vissa områden hindrar barns möjlighet 
att gå i skolan och har lett till dödsfall 
bland dem. 

Rätten till liv
ICCPR art. 6

Säkerställa att företagets säkerhetsarrang-
emang endast används i motverkande eller 
defensivt syfte. Säkerställa att personer som 
tillhandahåller säkerhetstjänster är utbil-
dade i ansvarsfull hantering av skjutvapen, 
vilket inkluderar användandet av våld endast 
när det är absolut nödvändigt och endast i 
proportionalitet till hotet.74

Säkerhetspersonal runt bygget hotar 
lokalbefolkningen, inklusive dödshot. 
Flera demonstrationer har bemötts med 
övervåld från polisens sida. Militären 
sätter civila i fara vid sina militära opera-
tioner. Flera mord har begåtts som miss-
tänks ha samband med offrets protester 
mot bygget.

Rätten att inte bli utsatt för tortyr, 
grym, omänsklig eller förned-
rande behandling
ICCPR art. 7

Inte utsätta någon för tortyr, grym, omänsk-
lig eller förnedrande behandling.

Säkerhetsvakter och polis har hotat och 
misshandlat lokalbefolkningen samt 
bränt deras skjul. Flera personer har 
torterats av väpnade grupper efter att 
de protesterat mot bygget. IACHR har 
efterlyst kollektiva skyddsåtgärder utan 
resultat. 

Rätten till frihet och personlig 
säkerhet
ICCPR art. 9

Inte fysiskt frihetsberöva någon, med 
undantag för när detta är nödvändigt för att 
skydda den personens eller annans hälsa, 
säkerhet eller egendom, samt endast tills 
dess att hotet har neutraliserats och per-
sonen har blivit frisläppt eller, om lämpligt, 
överlämnad till behörig myndighet. Säker-
ställa att den typen av frihetsberövande som 
beskrivs ovan är så kortvarigt som möjligt 
och att situationen löses snabbt, med hän-
visning till villkoren för frihetsberövande.75

Omfattande häktningar har genomförts 
i samband med fredliga protester mot 
bygget. Frihetsberövandet har inte stått 
i proportion till hotet eller följt villkoren 
för frihetsberövande. 
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Rättighet/konvention Företagsansvar

Fler typer av ansvar kan vara aktuellt inom 
respektive punkt. Här berörs endast sådant 
som är aktuellt för denna rapport. 

Aktuell risk

Risker som Swedwatch identifierat under 
fältresan. Riskerna behöver utredas 
ytterligare för att verifiera kränkning-
arna.

Rätten att röra sig fritt
ICCPR art. 12

Inte hålla inne anställdas eller andra indi-
viders resedokument eller identitetshand-
lingar. Minska hinder för möjligheten för 
personer att röra sig fritt åtminstone inom 
ett lands gränser.76

Identitetshandlingar har beslagtagits av 
militär runt bygget i samband med Rios 
Vívos bussresor.
Tillgång till vägar begränsas. 

Rätten till privatliv
ICCPR art. 17

Endast tillhandahålla en individs person-
uppgifter eller annan information till statliga 
myndigheter i den utsträckning som krävs av 
lagen samt på begäran, eller med individens 
medgivande.
Minimera användandet av övervakning och 
säkerhetsåtgärder som kan påverka indivi-
ders rätt till privatliv. Endast använda sådana 
åtgärder för det legitima syftet att skydda 
sina tillgångar och säkerheten för anställda 
och andra.77

Säkerhetspersonal förföljer och tra-
kasserar lokalbefolkning. Polis och 
privata säkerhetsvakter har tagit foton 
av deltagare på möten som Ríos Vívos 
organiserat. Samarbetet mellan EPM, 
polis och militär är problematiskt. EPM 
underlättar att kränkningar begås av 
andra aktörer. 

Rätten till åsikts-  
och yttrandefrihet
ICCPR art. 19

Säkerställa att samtliga av företagets intres-
senter tillåts att ha sina åsikter om företa-
get, dess produkter och övriga aspekter av 
verksamheten.
Tillhandahålla mekanismer för att nå 
lösningar genom dialog för personer som 
känner att deras mänskliga rättigheter har 
blivit påverkade av företaget.78

Kritiker till bygget utmålas som gerilla 
och försätts i ytterligare fara. Fredliga 
protester har mötts med övervåld från 
byggets säkerhetspersonal och lett till 
omfattande och ogrundade häktningar.
Polis och privata säkerhetsvakter har 
tagit foton av deltagare på möten som 
Ríos Vívos organiserat och medlemmar 
ur rörelsen har häktats utan förklaring 
strax innan planerade protestmöten.79 
Ríos Vívos har hotats av en av borgmäs-
tarna i området som sagt att de kommer 
att fängslas om de deltar i rörelsen.
Effektiv dialogmöjlighet mellan de drab-
bade och EPM saknas. Klagomålsme-
kanismerna är inte tillgängliga för alla 
berörda grupper i praktiken. 

Rätten till informationsfrihet
ICCPR art. 19

Tillhandahålla anställda och lokalbefolk-
ningen med information som direkt påverkar 
dem.80

Drabbade saknar information om pro-
jektet och hur de kommer att påverkas 
samt vilken kompensation de har rätt till. 

Rätten till fredliga sammankoms-
ter
ICCPR art. 21

Inte använda våld för att ingripa i demon-
strationer mot företaget eller i närheten av 
dess område, så tillvida demonstationen inte 
innebär en säkerhetsrisk för företaget eller 
dess anställda.81

Fredliga protester har bemötts med 
övervåld från ESMAD och lett till omfat-
tande och ogrundade häktningar. 

Barns rättigheter
ICCPR art. 24

Barn är i behov av särskilt skydd. Som min-
deråriga anses barn vara en särskilt utsatt 
grupp enligt mänskliga rättigheter.82

Barn drabbas negativt på flera sätt. 
Barn har bland annat varit närvarande 
vid vräkningar och polisingripanden. 
Barns skolgång har i flera fall drabbats 
av projektet. Barn drabbas också av den 
allmänna säkerhetssituationen.
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DEL 2. Ansvar

Detta kapitel innehåller dels en teoretisk del kring riktlinjer som Swedwatch anser 
särskilt relevanta för denna rapport, dels en analys av de olika aktörernas ansvar 
för människorättsriskerna runt vattenkraftverket Hídroituango. Fokus ligger på de 
svenska aktörerna. Kapitlet inleds med ett avsnitt om kundansvar vilket är  centralt 
för att granska i vilken mån Scania och Atlas Copco hanterat riskerna på ett 
adekvatsätt.Ettavsnitttittarocksånärmarepåföretagsansvarikonfliktområden
och de särskilda risker som företagsverksamhet i sådana områden innebär. Den 
colombianska och svenska statens skyldigheter enligt FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter tas också upp. 

2.1 Riktlinjer

Kundansvar och FN:s vägledande principer

Begreppet human rights due diligence har en central roll i FN:s vägledande princi
per för företag och mänskliga rättigheter som Sverige och svenska företag ska följa. 
Princi perna godkändes 2011 och har sedan inkorporerats i bland annat OECD:s rikt
linjer för multinationella företag. Principerna tydliggör företags respektive staters 
ansvar att respektera och skydda mänskliga rättigheter samt gottgöra kränkningar 
som skett. Human rights due diligence avser den process som företag bör ha på plats 
för att analysera vilken negativ påverkan deras verksamhet riskerar att ha på mänsk
liga rättigheter, och planen för hur dessa risker ska förebyggas. 

Principerna slår fast att företag har ett ansvar att respektera mänskliga rättigheter i 
alla delar av sin verksamhet. Ansvaret existerar oavsett statens förmåga att skydda de 
mänskliga rättigheterna. Åtgärderna bör fokusera på de områden där människorätts
riskerna är som störst. Det är alltså inte företagets påverkansmöjligheter eller egna 
intressen som ska avgöra vilka åtgärder som prioriteras. Ju allvarligare risken är för 
negativ påverkan på mänskliga rättigheter, desto högre prioritet måste företaget ge 
frågan oavsett vilken koppling företaget har till påverkan.183 

Utöver FN:s allmänna förklaring och ILO:s kärnkonventioner ska företag utvärdera 
sin påverkan utifrån de människorättskonventioner som är särskilt relevanta i den 
aktuella kontexten. Det kan handla om rättigheter för särskilt utsatta grupper så som 
kvinnor, ursprungsfolk, barn eller migrantarbetare.184  I områden med förhöjd risk 
för kränkningar bör en utökad riskanalys, så kallad enhanced human rights due dili-
gence, genomföras.185

För bedömningen av vad som är en allvarlig negativ påverkan på mänskliga rättig
heter ska företaget beakta allvarlighetsgrad, omfattning och om påverkan är av oåter
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kallelig karaktär. En påverkan som är tillfällig, drabbar få, och enkelt kan återställas 
är inte lika allvarlig som en påverkan som drabbar fundamentala rättigheter, drab
bar fler människor eller inte går att återställa, till exempel dödsfall, eller permanent 
skada.186 

Enligt de vägledande principerna kan företag vara involverade i kränkningar av 
mänskliga rättigheter på tre olika vis:

• Orsaka negativ påverkan genom sin egen verksamhet;

• Bidra till negativ påverkan genom sin egen verksamhet eller sina affärsrelationer;

• Genom sina affärsförbindelser stå i direkt samband med kränkningar eller negativ 
påverkan.187

När det gäller att orsaka eller bidra till negativ påverkan krävs det att företaget före
bygger och undviker potentiella risker, agerar för att stoppa negativ påverkan som 
pågår, och gottgör skada som man har orsakat. Om ett företag däremot är involverat 
i den negativa påverkan endast genom sin affärspartner (den tredje varianten ovan) 
krävs att företaget försöker påverka sin affärspartner att förebygga och förhindra 
framtida risker, stoppa pågående negativ påverkan samt gottgöra kränkningar som 
skett. I det fallet har företaget emellertid inget eget ansvar att gottgöra skada, eller att 
ge ersättning till människor som drabbats.188 

Den här rapporten berör främst den sistnämnda typen av involvering – samband 
genom affärsförbindelser, vilket bäst beskriver Scanias och Atlas Copcos koppling 
till negativ påverkan i fallet Hídroituango. Skillnaden mellan att stå i samband med 
kränkningar och bidra till kränkningar kan dock ibland vara glidande och beror till 
stor del på hur nödvändigt ett företag är för projektet som helhet.189 Enligt FN:s väg
ledande principer för företag och mänskliga rättigheter kan frågor om ”delaktighet” 
(”complicity”) uppkomma när ett företag bidrar till, eller anses bidra till, en negativ 
påverkan på de mänskliga rättigheterna som andra parter orsakar. Delaktighet har 
både en ickerättslig och en rättslig mening. I den ickerättsliga meningen kan före
tag uppfattas som delaktiga i en annan parts handlingar om de, till exempel, anses 
gynnas av en kränkning som den andra parten begår.190

Principerna tydliggör också att genom en human rights due diligence kan företagen 
få hjälp med att hantera risken för rättsliga anspråk riktade mot dem, samt visa att 
de vidtog alla rimliga åtgärder för att undvika inblandning i en påstådd kränkning av  
mänskliga rättigheter. Företag som genomför en human rights due diligence bör dock 
inte ta för givet att de därmed automatiskt befrias från ansvar för att ha orsakat eller 
bidragit till kränkningar av mänskliga rättigheter.191

Möjligheten till inflytande i praktiken – piska eller morot?
Möjligheten till inflytande över en affärspartner ser olika ut beroende på vilken rela
tion man har till det aktuella företaget. Att ställa krav på underleverantörer kopplat 
till mänskliga rättigheter, främst gällande rättigheter i arbetslivet, har blivit norm 
för de flesta stora företag. Att ställa krav i kundrelationer är däremot betydligt ovan-
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ligare. I regel är det svårare att ställa krav när man själv är leverantör och befinner sig 
i en omvänd maktposition. 

Även företag som levererar material till andra kan dock ha möjlighet att påverka hur 
kunden hanterar människorättsrisker, i synnerhet om deras produkter är avgörande 
för projektet som helhet. Företag ska utnyttja de möjligheter de har att ställa krav på 
mänskliga rättigheter, även i kundled, och göra allt de kan för att öka sitt inflytande. 

Möjligheten till inflytande ser olika ut vid olika tidpunkter. De tillfällen när möjlig-
heterna att ställa krav relaterade till mänskliga rättigheter är som störst kan till exem
pel vara när nya avtal förhandlas, när serviceavtal eller licenser skrivs eller förnyas, 
när produkter kräver underhåll eller teknisk rådgivning eller vid revisioner av olika 
slag.192 

Expertorganisationen SHIFT arbetar med att omsätta FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter i praktiken.193 SHIFT har listat ett antal sätt som 
dessa typer av krav kan ställas på. För att göra detta bör företag först tydliggöra vem 
de söker inflytande över, hur inflytandet kan användas och i vilket syfte.194 Det kan 
handla om:

• Traditionellt kommersiellt inflytande, till exempel genom att ställa krav på sin 
affärspartner inom ramen för avtal och kontraktsskrivande. 

• Bredare affärsinflytande, till exempel genom kapacitetshöjande aktiviteter som 
inte ingår i de traditionella affärsrutinerna.

• Inflytande tillsammans med affärspartners, till exempel genom gemensamma 
insatser tillsammans med andra företag, inom eller utöver samma industri.

• Inflytande genom bilateralt engagemang med en eller flera andra aktörer såsom 
regeringar, andra företag i branschen, internationella organisationer eller civil
samhällesorganisationer.

• Inflytande genom flerpartsinitiativ tillsammans med flera andra aktörer såsom 
regeringar, andra företag i branschen, internationella organisationer eller civil
samhällesorganisationer.

Utifrån dessa möjliga alternativ ska företag analysera vilken form av påverkan som är 
lämpligast. Om en form inte fungerar ska företaget försöka hitta andra alternativ.195

Företag i konfliktområden

Företag och internationell humanitär rätt
Internationell humanitär rätt, IHR, är de internationella lagar som gäller i krig och 
konfliktområden.196 Den stora skillnaden mellan IHR och mänskliga rättigheter är att 
IHR är bindande även för icke-statliga aktörer med koppling till den väpnade konflik
ten. Företag är inte parter under internationell humanitär rätt men alla aktörer vars 
aktiviteter kan kopplas till den väpnade konflikten ska respektera IHR, även före
tag.197  
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Många företag har begränsad kännedom om sitt ansvar inom ramen för IHR, trots 
att de riskerar potentiell delaktighet i kränkningar som begås av andra aktörer som 
är parter i konflikten.198 Företag som på olika sätt underlättar för, stödjer eller upp
muntrar en aktör att begå krigsbrott kan bli medskyldigt och föremål både för straff-
rättsligt åtal och civilrättsliga processer.199 Det gör det särskilt viktigt för företag i 
konfliktområden att känna till potentiella risker kopplade till affärspartners eller 
andra aktörer som företag kan tvingas samarbeta med, till exempel polis och militär. 

Samarbete med säkerhetspersonal
Kontrakt gällande säkerhetsarrangemang bör alltid innehålla bindande referenser 
till best practice, till exempel Voluntary Principles on Security and Human Rights.200 
Verksamhet i konfliktområden kan innebära en förhöjd risk att sammankopplas med 
kränkningar som begås av privata säkerhetsbolag, militär eller polis. Behovet av att 
samarbeta med dessa aktörer för olika säkerhetsarrangemang är i regel större i kon
fliktområden.
 
Det är inte ovanligt att de aktörer som företag tvingas anlita för sin egen säker
het samtidigt är delaktiga i konflikten och potentiellt bryter mot IHR. Företag ska 
därför så långt det är möjligt försäkra sig om att säkerhetspersonal agerar i enlighet 
med IHR där till exempel tortyr, förnedrande behandling, eller våldtäkt under alla 
omständigheter är förbjudet. Företag som anlitar en aktör som begår brott mot IHR 
löper stor risk för såväl straffrättsligt och civilrättsligt ansvar. Det finns också en risk 
att företag som samarbetar med sådana aktörer själva kan komma att ses som mili
tära mål.201

Privata säkerhetsbolag i konfliktområden har generellt pekats ut som en risksektor 
för företag. Nationell lagstiftning är ofta otillräcklig på grund av brister i registrering 
och licensiering av säkerhetsbolagen och brist på effektiva mekanismer och åtgärder 
för brott mot mänskliga rättigheter.202 Kränkningar av privata säkerhetsbolag i områ
den med lågintensiv väpnad konflikt och postkonfliktsituationer är särskilt vanliga.203  
Det är inte ovanligt att dessa företag motverkar en övergång till ett fredligt sam
hälle och utgör en risk för företag som anlitar dem att sammankopplas med en part 
i  konflikten. 204 Övergrepp från både ordningsmakt och privata säkerhetsbolag mot 
lokalbefolkningen är också vanligt förekommande i utvinningsindustrin och andra 
typer av storskaliga projekt.

I Colombia är företagens ansvar vid anställning av tidigare stridande aktörer en 
angelägen fråga. Företagen har en viktig funktion att fylla genom att ge dem chansen 
till en normal försörjning. Samtidigt har framför allt säkerhetsbolagens roll proble
matiserats. För många tidigare paramilitärer är de en attraktiv arbetsgivare men de 
kan också bli ett sätt för dessa personer att begå fortsatta kränkningar.

Flera riktlinjer har tagits fram internationellt för att säkra att säkerhetsarrangemang 
sker med respekt för mänskliga rättigheter. Innan samarbete med en ny aktör inleds 
bör aktören analyseras noggrant utifrån sina policyer gällande mänskliga rättig-
heter och eventuella uppgifter om tidigare eller pågående kränkningar.205 Säkerhets
arrangemang bör utvärderas regelbundet i dialog med myndigheter och lokalbefolk
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ning och alla eventuella kränkningar ska rapporteras. När det är möjligt bör säker
hetsbolagen eller statliga styrkor erbjudas utbildning i mänskliga rättigheter.206

Andra riktlinjer i konfliktområden
Utöver IHR och Voluntary principles on security and human rights finns flera inter
nationella riktlinjer för företag verksamma i konfliktområden. Företag behöver förstå 
den kontext de verkar i och hur de påverkar konflikten med sin närvaro och verksam
het.211 Global Compact har tillsammans med PRI, Principles for Responsible Invest
ment, tagit fram riktlinjer för företag i konfliktområden.212 Enligt riktlinjerna ska 
företag alltid genomföra en särskild riskanalys för sin påverkan på själva konflikten.213

Företag bör känna till både den allmänna konfliktdynamiken i området och sin egen 
potentiella påverkan via till exempel korruption, arbetsvillkor, brist på utvecklings
möjligheter för lokalbefolkningen eller miljöpåverkan. Företag ska väl känna till de 
olika parterna i konflikten och inte gynna vissa delar av befolkningen på bekostnad av 
andra. Att sammankopplas men någon sida i en konflikt kan innebära stora risker för 
ett företag, företagets personal eller verksamhet.214 

För att undvika att sammankopplas med människorättskränkningar bör företag tyd
ligt kommunicera och implementera policyer och system i hela verksamheten för att 
respektera både mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Personal i 
hela verksamheten bör utbildas i detta och indikatorer tas fram för att utvärdera att 
de följs. Det är också särskilt viktigt att företagen använder sig av trovärdig och veri

Internationella riktlinjer kring säkerhet

The Voluntary Principles on Security and Human Rights har tagits fram specifikt för 
utvinningsindustrin men kan användas även av andra. De har tagits fram genom en fler-
partsdialog och refererar explicit till internationell humanitär rätt. Principerna riktar sig 
framför allt till stater men även företag och NGOs kan ansluta sig till initiativet.207 

I Colombia har ett antal företag inom gruv- och energisektorn anslutit sig till ett fler-
partsinitiativ tillsammans med colombianska myndigheter och civilsamhällesorganisa-
tioner. Mining and Energy Committee on Security and Human Rights ska arbeta fram 
lokala riktlinjer och best practice för företags säkerhetsarbete i Colombia utifrån Volun-
tary Principles on Security and Human Rights.208 

International Code of Conduct for Private Security Service Providers är en internatio-
nell uppförandekod för privata säkerhetsbolag. Genom att anta uppförandekoden för-
binder sig företagen att implementera och rapportera om ett antal principer som bygger 
på internationell humanitär rätt och på mänskliga rättigheter.209

Det så kallade Montreuxdokumentet210 är ett vägledande dokument vilket definierar 
hur Internationell humanitär rätt ska tillämpas när det gäller privata säkerhetsaktörer. 
Dokumentet är inte rättsligt bindande utan listar ”good practices”.
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fierbar information från flera olika källor för att utvärdera sina risker och sin påver
kan regelbundet.215 Stor vikt bör läggas på att förstå grundorsakerna till den komplexa 
miljön och på att ta in information även från dem som har en annan syn på proble
men än företaget självt.216

Det ligger i företagens intresse att sträva efter en konstruktiv dialog med dem som är 
direkt påverkade av deras verksamhet. På så sätt ökar man möjligheten att själv för
klara sin roll, upprätta rutiner för klagomål, upptäcka nya risker tidigt och utvärdera 
vidtagna åtgärder. Företag bör också se till att det finns en dialog med civilsamhället 
som är öppen för alla grupper och behandlar även indirekta effekter av verksam
heten, till exempel på säkerhetssituationen, ekonomin, kulturen eller på sociala pro
blem som prostitution.217 I kundled ska företag i första hand försöka påverka sin kund 
att hantera relationer till lokalbefolkningen på ett korrekt sätt men bör också själva 
inhämta information från de direkt berörda till sin egen human rights due diligence.

Vägledning
Internationella Röda Korskommittén har utförlig vägledning kring vad internationell 
humanitär rätt innebär för företag.218 

Behovet av en ökad konfliktkänslighet bland aktörer med verksamhet i konflikt-
områden har behandlats inom projektet CCDA, CommercialConflictDependent
Actors, som Diakonia och Svenska kyrkan drivit i samarbete med Göteborgs univer-
sitet, inom vilket flera rapporter på området publicerats.219 

Som Swedwatch underströk i rapporten Passive Observers or Active Defenders of 
Human Rights? från 2010 finns utrymme för företag att agera proaktivt även i de svå
raste områdena. Frågan är i vilken mån företag använder sitt utrymme för att verka 
som aktiva försvarare av mänskliga rättigheter, och hur väl respekten för mänskliga 
rättigheter är inbäddad både i den dagliga verksamheten och i de långsiktiga strate
gierna. Att helt dra sig ur ett projekt ska ses som en sista utväg, efter att aktiva åtgär
der för att rätta till problemen vidtagits och visat sig inte fungera.220 

Boken Management in Complex Environments – Questions for Leaders, utgiven av 
NIR och Sida 2013, ger också råd kring hur företag kan agera i svåra miljöer. NIR har 
även givit ut boken Private Sector Actors and Peacebuilding, om företags roll i freds
byggande.

I Colombia har organisationen Fundación Ideas Para la Paz, FIP, tagit fram en 
särskild guide för företag som är verksamma i landet. Guiden ger rekommenda-
tioner i hur mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt kan respekteras 
i den colombianska kontexten och utifrån FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter.221 FIP har också tillsammans med de schweiziska företagen i 
Colombia och den schweiziska ambassaden tagit fram gemensamma etiska riktlinjer 
för dessa företags verksamhet i landet.222 
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2.2 Ansvarsfördelning

Stater, företag och mänskliga rättigheter

Enligt internationell rätt vilar det huvudsakliga ansvaret för skyddet av mänskliga 
rättigheter på varje enskild stat. Stater har en skyldighet att respektera, skydda och 
förverkliga de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.223 Stater har 
också en skyldighet att skydda befolkningen mot kränkningar begångna av företag. 
Enligt FN:s vägledande principer har statligt ägda företag ett utökat ansvar när det 
gäller mänskliga rättigheter. Ju närmare sambandet är mellan ett företag och staten, 
eller ju mer beroende det är av ett lagstadgat bemyndigande eller skattemedel, desto 
starkare skäl finns det också för staten att säkerställa att företaget respekterar de 
mänskliga rättigheterna.224I fallet Hídroituango ligger det största ansvaret för att han
tera människorättsrisker och gottgöra människorättskränkningar utan tvekan på den 
colombianska staten. 

För utländska företag verksamma i konfliktområden där staten bidrar till kränk
ningar av mänskliga rättigheter bör samarbete med statliga aktörer utvärderas 
särskilt noga. Företag uppmanas att utarbeta särskilda människorättspolicyer för 
samarbeten med statliga aktörer. Risker är generellt förhöjda i projekt av strategisk 
betydelse för staten, till exempel infrastrukturprojekt, projekt där staten är delägare, 
eller projekt som genererar stora skatteinkomster. Svenska företag i Colombia som 
deltar i sådana projekt bör alltid genomföra en så kallad enhanced human rights due 
diligence.

I konfliktdrabbade områden är risken för grova kränkningar av de mänskliga rättig-
heterna förhöjd och staten kan ha bristande förmåga att skydda mänskliga rättig-
heter.225 När utländska företag bedriver affärsverksamhet i sådana områden ska 
därför deras hemland stötta både företag och värdstat i att säkerställa att företag inte 
är inblandade i kränkningar och göra företagen uppmärksamma på den förhöjda 
risken, enligt FN:s vägledande principer.226 Den svenska ambassaden i Colombia har 
en viktig roll i detta.

Brister i Colombias skydd av mänskliga rättigheter

FN:s högkommissariat för mänskliga rättigheter konstaterar i sin årliga rapport 
om mänskliga rättigheter i Colombia 2013 att den colombianska staten visar flera 
positiva tecken på att ta sitt ansvar för att skydda mänskliga rättigheter på allvar.227 
Fredsprocessen och de nya lagar som ska ge konfliktens offer återupprättelse 
nämns som exempel.228 Trots ljuspunkterna brister den colombianska staten fort
farande i sina åtaganden i flera avseenden. En utbredd straffrihet och situationen för 
människo rättsförsvarare är några av utmaningarna som består.229 Av särskild vikt för 
denna rapport är också de rapporterade kränkningar som begås av colombiansk mili
tär och polis.



 
41

Återkommande kränkningar av rätten till liv och personlig integritet kopplat till opro
portionerligt våld från militärens sida fortsätter att rapporteras. Antalet kränkningar 
och kränkningarnas allvarlighetsgrad har dock sjunkit till följd av initiativ för att öka 
respekten för mänskliga rättigheter inom militären, enligt FN:s högkommissariat i 
Colombia.230 Den colombianska staten kritiseras fortfarande för att inte ta tillräcklig 
hänsyn till civila vid militära operationer. Liksom tidigare år rapporteras flera civila 
ha dödats eller skadats under militära operationer år 2013.231 FN:s högkommissariat 
för mänskliga rättigheter i Colombia har riktat skarp kritik mot att militären använ
der skolbyggnader och annan civil infrastruktur vid militära operationer.241 I Hídroi
tuangos projektområde, har civilbefolkningen till exempel framfört klagomål mot att 
militären förlagt sina anläggningar alltför nära civila bostäder och skolbyggnader.242  
Även polisens kravallstyrka ESMAD rapporteras vid upprepade tillfällen ha använt 
övervåld mot demonstranter, enligt rapporten från FN:s högkommissariat.232

IHR i Colombia
Internationell humanitär rätt ser olika ut beroende på om det handlar om en väpnad 
konflikt mellan två stater eller mellan en stat och en annan aktör, det vill säga interna 
konflikter. Då konflikten i Colombia är en intern konflikt är vissa delar av IHR appli
cerbara.237

En grundprincip inom IHR är att parterna i den väpnade konflikten alltid måste göra 
skillnad på civila och stridande för att begränsa skadorna på civilbefolkningen och 
civil egendom. Attacker får endast riktas mot militära mål och får inte utföras på ett 
sätt som sätter civilbefolkningen i oproportionerlig fara. Bland de handlingar som 
klassas som krigsbrott enligt IHR ingår till exempel attacker som riktas direkt mot 
civila eller som inte tar tillräcklig hänsyn till att civila drabbas.238

FARC kritiseras ofta för att sätta civilbefolkningen i fara vid sina militära operationer. 
De minor som regelbundet utplacerats av gerillan utgör ett brott mot såväl Ottawa
fördraget om förbud mot personminor som mot folkrättens distinktionsprincip.239 
Men också den colombianska militären har alltså fått upprepad kritik för att sätta 

Falsos positivos

Den colombianska militären har varit föremål för särkilt allvarlig kritik. Enligt organi-
sationen Human Rights Watch utreddes 2278 fall av olagliga avrättningar begångna av 
statstjänstemän i juni 2013. Nästan 4000 människor var offer för dessa avrättningar. 
Vid samma tidpunkt hade fällande domar utdömts i 189 fall och omfattade 605 mili-
tärer.233 I slutet av 2008 uppdagades skandalen kring det som i Colombia kallas falsos 
positivos.234 Det visade sig att militären systematiskt dödat civila för att sedan visa upp 
dem som gerillamedlemmar dödade i strid och på så sätt manipulera statistik över 
militärens effektivitet.235 Enligt FN:s högkommissariats årliga rapport om Colombia 
finns personer med koppling till dåden fortarande kvar inom militären.236
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civilbefolkningen i fara.240 Sammantaget visar flera trovärdiga källor att den colom
bianska staten, främst genom militären, kan ha gjort sig skyldig till brott mot inter
nationell humanitär rätt. Svenska företag i Colombia som är beroende av militärens 
skydd bör därför med hjälp av internationell expertis utreda risken för inblandning i 
brott mot internationell humanitär rätt.

EPM:s hantering av människorättsrisker i Hídroituangoprojektet
Det colombianska företaget EPM har som statligt bolag ett utökat ansvar att respek
tera mänskliga rättigheter. EPM håller en hög profil i hållbarhetsfrågor och har till-
delats flera priser för det.243 Trots företagets goda renommé visar EPM:s hållbarhets
arbete allvarliga brister. 

EPM är medlemmar i Global Compact och har mycket information om hur de arbe
tar med hållbarhet tillgänglig på hemsidan.244 De har en offentlig uppförandekod 
och en CSR-policy.  Enligt EPM:s hemsida respekterar de FN:s allmänna förklaring 
om de mänskliga rättigheterna.245 Varken uppförandekoden eller CSR-policyn refe
rerar emellertid explicit till de mänskliga rättigheterna.246 Generellt saknar företa
get tydliga åtaganden i sina styrdokument. Colombia har som land valt att gå med i 
frivillig initiativet Voluntary Principles on Security and Human Rights. EPM har ingen 
hänvisning till dessa principer i sin kod eller sina riktlinjer, trots att det handlar om 
ett statligt företag.247 Det säkerhetsbolag, VISE Seguridad Privada, som EPM anlitat 
har inte anslutit sig till några etiska riktlinjer och har ingen information om hållbar
hetsfrågor på sin hemsida.248 Swedwatch har vid upprepade tillfällen bett EPM om 
information om hur företaget försäkrar sig om att de statliga säkerhetsstyrkorna runt 
bygget respek terar mänskliga rättigheter men har inte fått svar från EPM när rappor
ten trycks. 

När det gäller EPM:s kompensationssystem finns anledning till oro, trots den 
omfattande riskanalysen och åtgärdsplanen som företaget gjort. Även om EPM:s 
kompensa tionssystem går utöver vad den colombianska lagstiftningen kräver kan 
Swedwatch konstatera att det knappast skett i enlighet med de internationella 
normer och riktlinjer som finns för kompensation, såsom IFC:s Performance Stan
dars och The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of 
Land.249 De omfattande vräkningarna har inte skett i enlighet med de riktlinjer som 
finns för tvångsförflyttning, till exempel från FN:s tidigare specialrapportör för rätten 
till lämpligt boende.250

Det är positivt att EPM hjälpt en del markanvändare att få officiella ägandebevis. Men 
de intervjuer Swedwatch genomfört med drabbade ur lokalbefolkningen visar starka 
indikationer på att kompensationssystemet inte tar alla berörda i beaktande, och att 
EPM misslyckats med att göra en adekvat analys av hur Hídroituangoprojektet påver
kar de traditionella guldvaskarna, samt andra grupper som varit beroende av guld
vaskarna för sin försörjning. Den negativa påverkan detta innebär är av akut karaktär 
och bör åtgärdas omedelbart. Det bör också undersökas om de klagomålsmekanismer 
som företaget satt upp uppfyller kriterierna i FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter vad gäller till exempel praktisk tillgänglighet.251
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En annan viktig punkt gäller situationen för de människorättsförsvarare som kritise
rat projektet. EPM måste arbeta aktivt för att garantera att grundläggande politiska 
och medborgerliga rättigheter så som yttrandefrihet respekteras i samband med 
bygget. I intervjuerna med Swedwatch är företaget EPM tydliga med att Ríos Vívos 
har all rätt att uttrycka sina åsikter.256 Samtidigt har Ríos Vívos möten filmats av både 
den statliga och privata säkerhetspersonalen runt bygget vilket signalerar något helt 
annat. Vad Swedwatch kunnat se har EPM inte analyserat riskerna för dessa personer 
och hur företaget riskerar att ha en negativ påverkan på deras rättigheter, trots att det 
handlar om ett statligt företag med ett förhöjt ansvar.257 Det bör också undersökas om 
EPM indirekt ökat Ríos Vívos utsatthet genom att insinuera att rörelsen är kopplad 
till gerillan.

De svenska företagen i projektet, Scania och Atlas Copco, har ingen direkt affärsrela
tion med EPM men det konsortium som utgör deras officiella kund, CCC Ituango, 
arbetar enbart med detta projekt. EPM har bara kontakt med konsortiet CCC Ituango 
som Swedwatch inte tillåts intervjua. Konsortiet saknar också hemsida vilket försvå

Kompensation, markrättigheter och tvångsförflyttning

Enligt FN innebär tvångsförflyttningar grova brott mot en rad internationellt erkända 
mänskliga rättigheter, däribland rätten till boende, mat, vatten, hälsa, utbildning, arbete, 
personlig säkerhet, säkerhet i hemmet, frihet från grym, omänsklig och förnedrande 
behandling och rörelsefrihet. Vräkningar ska ske lagligt, bara i undantagsfall, och helt i 
enlighet med mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. FN:s tidigare speci-
alrapportör för rätten till lämpligt boende har tagit fram riktlinjer på området som syftar 
till att ge ett praktiskt verktyg som kan hjälpa stater och myndigheter att utveckla politik, 
lagstiftning, rutiner och förebyggande åtgärder som säkerställer att tvångsförflyttningar 
inte äger rum, och för att tillhandahålla effektiva rättsmedel för dem vars mänskliga rät-
tigheter har kränkts.252

Även enligt IFC:s Performance Standards ska tvångsförflyttning undvikas i största möj-
liga grad.253  I de fall människor måste flytta mot sin vilja, eller deras tillgång till mark 
begränsas, krävs att de negativa sociala och ekonomiska effekterna minimeras. Ersätt-
ning ska ges för förlorade tillgångar och ersättningskravet gäller alla de medel som indi-
vider, familjer och samhällen använder för att försörja sig, till exempel lönegrundande 
inkomst, jordbruk, fiske, jakt, andra naturresursbaserade näringar, småskalig handel och 
byteshandel. Omflyttning ska ske i samråd med de som drabbats. De drabbade har också 
rätt till information i god tid innan omflyttningen genomförs.254  

De frivilliga riktlinjerna Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure 
of Land, Fisheries and Forests fokuserar på staters skyldighet att skydda befolkningens 
markrättigheter och tillgång till mat, framför allt för särskilt utsatta grupper som saknar 
legal rätt till den mark eller de områden de varit beroende av för sin försörjning. Rikt-
linjerna kan användas av regeringar som stiftar lagar eller tar fram riktlinjer kring mark 
men innehåller även rekommendationer som kan användas av privata företag och andra 
aktörer. Kvinnors rätt till mark betonas liksom lokalbefolkningens rätt att konsulteras 
inför nya investeringar.255 

FAKTA
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rar insynen i projektet. Även Antioquias provinsregering som är huvudägare i EPM 
avböjer Swedwatchs förfrågan om intervju. EPM menar att det är huvudansvarigt för 
projektet och därför föredrar företaget att svara på alla frågor självt. Enligt EPM har 
företaget inte tagit emot några klagomål vare sig på eller från de företag som ingår i 
konsortiet.258 Swedwatch har bett om information om vilka andra företag som är leve
rantörer till projektet, men har inte fått det när rapporten trycks.

Företagens system för human rights due diligence i kundled

Scania och Atlas Copco är båda globala företag med ett aktivt hållbarhetsarbete. 
Varken Scania eller Atlas Copco har ännu något färdigt system för human rights due 
diligence i kundled. De gör ingen helhetsutvärdering av sina kunder utifrån deras 
prestationer när det gäller mänskliga rättigheter. I leverantörsled ställs krav på att 
leverantörer ska skriva under och följa företagens uppförandekoder.  I kundled säger 
båda företagen att den enda självklara regel de håller sig till är att de inte säljer till 
länder som det råder internationella embargon mot.259 Människorättsrisker vägs dock 
till viss del in i den allmänna riskanalys som görs inför nya affärer och marknader.260

Atlas Copco har en uttalad ambition att arbeta med FN:s vägledande principer för 
företag och mänskliga rättigheter och har gjort en intern kartläggning över bristerna 
i företagets hållbarhetsarbete i relation till principerna. Metoder för human rights 

Några av de Scanialastbilar som används i bygget av vattenkraftverket. FOTO: SCANIA
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due diligence i kundled är under utveckling i företaget. Sedan 2013 testar Atlas Copco 
ett nytt verktyg för att utvärdera sina kunder. Verktyget omfattar sju delar, inklusive 
mänskliga rättigheter, risker för korruption i verksamhetslandet, sektorspecifika 
risker och miljö.261  Företaget har också genomfört två human rights due diligence på 
landnivå i Kazaksthan och Ghana som ett slags pilotprojekt.262 För att identifiera hög
riskmarknader använder Atlas Copco en karta som kombinerar korruptionsrisker och 
människorättsrisker i alla länder. Colombia är rödmarkerat vilket innebär att landet 
klassas som ett högriskland.263

Medan Atlas Copco arbetar aktivt med FN:s vägledande principer valde Scania 2012 
att ansluta sig till Global Compact som man ansåg var lättare att tillämpa och kom
municera internt och externt. Framöver kommer Scania även att arbeta med FN:s 
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.264 Scania har också sett 
ett ökat behov av att utveckla sina system för kundutvärderingar. I slutet av 2013 
inledde företaget ett pilotprojekt för att utforska de mest effektiva sätten att ta 
mänskliga rättigheter, korruptionsrisker och relaterade risker i beaktande vid bedöm
ningen av kunder och länder. Scania har nu börjat testa en modifierad version av 
Atlas Copcos kundverktyg, som Atlas Copco delat med sig av, bland annat till följd av 
denna rapport.265

Atlas Copco har funnits i Colombia i 26 år medan Scania etablerat sig där med ett 
eget kontor 2010. Scania har tidigare främst levererat bussar till kommunaltrafik i 
storstäder. Genom leveransen av lastbilar till Hídroituango har de tagit sig in på en ny 
marknad där de har förhoppningar om att expandera. Både Atlas Copco och Scania 
har fått ordern till Hídroituangoprojektet genom det brasilianska företaget Camargo 
Correa som de båda gjort affärer med i Brasilien. Camargo Correa är ett av de tre 
företagen som ingår i konsortiet CCC Ituango. 

Hos båda företagen har de lokala kontoren i Colombia spelat en central roll i Hídroi
tuangoaffären. När det gäller företagens syn på sitt ansvar för mänskliga rättigheter 
i kundled ser Swedwatch en problematisk diskrepans mellan huvudkontoren och de 
lokala kontoren i Colombia. De lokala kontoren behöver både mer kunskap och mer 
resurser för att kunna genomföra human rights due diligence i enlighet med inter
nationella riktlinjer.  

Atlas Copco 
Atlas Copco i Colombia består av 170 personer. Tio av dem arbetar vid Hídroituango
projektet. Maskinerna till bygget är redan sålda men Atlas Copco har ett service-
avtal med konsortiet så länge maskinerna kommer att användas och beräknar ha sitt 
service team på plats i tre till fyra år till. 

När Swedwatch träffar representanter för Atlas Copco på huvudkontoret i Bogotá 
beskriver de hur man arbetar med kundutvärderingsverktyget i Hídroituangopro
jektet. Atlas Copcos besöker byggarbetsplatsen och de anställda där minst en gång 
i månaden.266 Överlag menar teamet i Bogotá att arbetsvillkoren är goda men att 
säkerhetssituationen är svår. De risker som analyseras är risker kopplade direkt till 
konsortiet CCC Ituango, eftersom det är det som Atlas Copco har en direkt affärs
relation med. Kundutvärderingsverktyget omfattar inte EPM eller risker kopplade till 
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projektet som helhet, trots att konsortiet satts upp endast för bygget av Hídroituango. 
Atlas Copcos team i Bogotá känner till morden som skett på medlemmar i Ríos Vívos 
via medierna. De anser dock att ämnet ligger helt utanför deras ansvarsområde och 
att de inte kan uttala sig om problemen. De har ingen kontakt själva med lokalbefolk
ningen vare sig i detta eller andra projekt, enligt vd Juan Porcel.267

När Swedwatch tog kontakt med huvudkontoret i Sverige, kort efter mordet på Ríos 
Vívos Nelson Giraldo i september 2013, kände man inte till händelsen där, trots att 
det lokala kontoret i Colombia visste om mordet. Mala Chakraborti som är hållbar
hetsansvarig på Atlas Copco ser allvarligt på problemen runt Hídroituango och har 
vidtagit en rad åtgärder sedan företaget blev uppmärksammat på fallet. Exempelvis 
har Atlas Copco och Scania tagit kontakt med varandra och med svenska ambassaden 
i Colombia för att diskutera problemen. Atlas Copco har delat med sig av sitt kund
utvärderingsverktyg till Scania och beslutat att Colombia ska vara ett av de länder 
där verktyget provas mer aktivt för att kunna utvecklas. Man kommer då särskilt 
att använda sig av Hídroituangoprojektet. Mala Chakraborti förbereder också en 
vidareutbildning i mänskliga rättigheter för kontoret i Colombia.268  Atlas Copco har 
också gjort en mer grundlig kundutvärdering av konsortiet CCC Ituango men vill inte 
offentliggöra resultaten av den.

– Vi utvecklade en handlingsplan som bygger på de olika typerna av påverkan, och 
började arbeta i enlighet med den. Utifrån våra diskussioner med den svenska ambas
saden och Scania, anser vi inte att det finns underlag för oss att gå längre i detta skede 
utan måste först skaffa oss mer information och därmed förblir fallet under bevak
ning, säger Mala Chakraborti.

Mala Chakraborti ser ett behov av att utveckla kundverktyget så att det tar hänsyn till 
fler aspekter och i det här fallet utvärderar EPM och hela projektet, inte bara konsor
tiet CCC Ituango. Hon ser också möjligheten att ta upp frågorna med konsortiet via 
Scania och det brasilianska företaget Camargo Correa, något Atlas Copco inte gjort 
än. Hon är mer tveksam till att prata direkt med EPM om problemen då hon menar 
att Atlas Copco inte har någon direkt relation med dem.

– Det är inte nödvändigtvis den rätta eller den första strategin vi bör ha men vi är 
beredda att ta det steget, om det behövs. Svenska ambassaden skulle kunna bistå 
företagen med hjälp i att närma sig EPM och påtala problemen för dem. Men vårt 
intryck är att EPM har rätt inställning och försöker hantera problemen på bästa sätt 
även om de inte är där än. Vi vet att vi måste ta tag i de här problemen men frågan är 
hur, vilket sätt som ger bäst effekt.

Mala Chakraborti lyfter behovet av att få olika aktörer att samarbeta kring proble
men, inte minst ambassaden har en viktig roll i det säger hon. När det gäller säker
hetssituationen säger Mala Chakraborti att Atlas Copco skulle kunna bidra med en 
utbildning i mänskliga rättigheter för säkerhetspersonalen runt bygget tillsammans 
med ambassaden, FN eller någon annan organisation, men att huvudansvaret för 
detta ligger på den colombianska staten.269 
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Scania
Scania har haft kontor i Colombia i drygt tre år och har drygt hundra anställda. När 
Swedwatch besöker Colombia utvärderas Scanias kunder i allmänhet enbart utifrån 
den så kallade Clintonlistan över företag med kopplingar till droghandel och annan 
kriminell verksamhet. Utöver detta görs ingen utvärdering. Affären sker till stor del 
lokalt och huvudkontoret är knappt inblandat. I fallet Hídroituango har affären skett 
genom det brasilianska företaget Camargo Correa.270

Lastbilarna till vattenkraftprojektet Hídroituango är redan sålda men Scania har 
serviceavtal som förnyas varje år och planerar att ha kvar de fem anställda på bygg-
arbetsplatsen under hela konstruktionsfasen. Det är första gången Scania sålt last
bilar, inte bussar, på den colombianska marknaden. Enligt Enrique Enrich, vd på 
Scania Colombia, betyder det att företaget tidigare inte ställts inför några särskilda 
risker vad gäller mänskliga rättigheter kopplade till sina kunder. Kontoret i Colombia 
besöker regelbundet projektområdet för att se att deras arbetare har det bra. Utöver 
detta saknas dock ett regelbundet eget hållbarhetsarbete och Colombiakontoret har 
till exempel ingen lokalanställd personal som arbetar specifikt med hållbarhet och 
CSRfrågor.271

När det gäller situationen runt Hídroituango kände Scania inte till mordet på Nelson 
Giraldo i september 2013 förrän Swedwatch påtalade det. Jens Schlyter, CR- ansvarig 
på Scanias huvudkontor i Sverige, menar att företaget sedan dess initierat och 
genomfört flera aktiviteter för att få en bättre förståelse för situationen i området och 
för att ta reda på vilka åtgärder konsortiet tagit för att undvika negativa effekter från 
projektet. 

– I detta fall har vi bland annat fört en dialog med vår kund CCC Ituango kring hur de 
arbetar för att säkerställa att befolkningen och miljön i området inte påverkas nega
tivt. Scania har även sedan i höstas haft ett antal dialoger med olika intressenter både 
i Colombia och genom huvudkontoret i Sverige, bland annat med civilsamhälles
organisationen Colombiagruppen för att få deras synpunkter om läget i Colombia i 
allmänhet och Ituango i synnerhet. Vi har också löpande kontakt med Atlas Copco 
och svenska ambassaden kring fallet, säger Jens Schlyter.

Scanias vd i Colombia, Enrique Enrich, har efter att Swedwatch kontaktade Scania 
varit i kontakt med flera aktörer på den colombianska marknaden. Han har även själv 
besökt projektområdet innan Swedwatchs besök i Colombia. Scania har också bjudit 
in den svenska ambassadören till bygget.272 Inget besök är planerat i nuläget men 
kommer att diskuteras igen, enligt Scania.273 Utöver Atlas Copco och svenska ambas
saden har Enrique Enrich pratat med organisationen Fundación Ideas para la Paz 
med kunskap från området.274 Han har också pratat två gånger med konsortiet via 
Camargo Correa om de problem Swedwatch påtalat. Samtliga av dessa har en positiv 
bild av EPM och Enrique Enrich ser inte någon anledning för Scania att utvärdera 
EPM då det handlar om en kunds kund som de inte har någon direkt relation med. 
Han menar att Scania är en liten organisation och inte har kapaciteten att genomföra 
en egen utvärdering.275
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Svenska statens ansvar 
Den svenska regeringen har understrukit att företagens ansvarsarbete ska drivas av 
företagen själva men att staten ska uppmuntra, driva på och vägleda företagen i hur 
de ska praktisera de internationella riktlinjer som Sverige ska följa.276 Sverige har 
bland annat ställt sig bakom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga 
rättig heter.277 Principerna berör också statens ansvar i förhållande till företagen. 

Enligt principerna har staten ett särskilt ansvar att verka för företagens respekt för 
mänskliga rättigheter i konfliktdrabbade områden eftersom risken för grova kränk
ningar av de mänskliga rättigheterna är förhöjd där.278 När multinationella företag är 
inblandade ska därför deras hemland hjälpa både företagen och värdstaten att säker
ställa att företag inte är inblandade i kränkningar och göra företagen uppmärksamma 
på den förhöjda risken.279 I Colombia och andra konfliktområden bör svenska staten, 
enligt FN:s vägledande principer:

• Så tidigt som möjligt kontakta svenska företag för att hjälpa dem att identifiera, 
förhindra och begränsa deras människorättsrelaterade risker och ge svenska före
tag lämpligt stöd i att bedöma och åtgärda förhöjda risker för kränkningar.280 

• Inte ge svenska företag som är inblandade i grova kränkningar offentligt stöd eller 
service om de vägrar att samarbeta.281 

• Se till att gällande riktlinjer, lagstiftning, och regleringar fyller sitt syfte när det 
gäller att hantera risken för svenska företags inblandning i grova kränkningar.282 

• Utveckla system för tidig varning för svenska företag och statliga institutioner som 
beviljar lån eller garantier så att de informeras om förhöjda risker för människo
rättskränkningar på ett tidigt stadium. 

• Överväga att kräva en särskild policy för mänskliga rättigheter och konfliktkänslig
het för de svenska företag som är verksamma i konfliktområden.283

För att göra statens riktlinjer samstämmiga krävs ett nära samarbete mellan 
biståndsorgan, utrikes- och handelsministerier, institutioner för exportfinansiering, 
inom ambassader samt mellan dessa organ och värdregeringens aktörer. Staten bör 
upprätthålla ett nationellt politiskt handlingsutrymme så att den kan fullgöra sina 
internationella åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna även när den 
försöker uppnå sina näringspolitiska mål med andra stater eller företag, till exempel 
genom överenskommelser eller avtal om investering.284 Detta ligger också i linje med 
Sveriges politik för global utveckling, PGU.285

Ambassadens roll
Enligt FN:s vägledande principer ska ministerier, myndigheter och andra offent
liga institutioner som påverkar hur företagen uppträder vara medvetna om statens 
åtaganden när det gäller de mänskliga rättigheterna, och ges relevant information, 
utbildning och stöd. Det är statens ansvar att se till att deras olika institutioner har 
tillräcklig kapacitet inom detta område för att kunna ge användbara råd till företag. 
De institutioner som arbetar utomlands och i direkt kontakt med både företag och 
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värdstat, såsom ambassaderna, har ett stort ansvar att kommunicera vad som för
väntas av företagen. Staten bör också kunna erbjuda medling i lokala konflikter där 
svenska företag ingår, och arbeta bilateralt med andra berörda stater i särskilda kon
fliktsituationer.286

Den svenska regeringens skrift ”Hållbart företagande – plattform för svenskt age
rande” från 2013 ska enligt regeringen ses som Sveriges svar på de nationella hand
lingsplaner som EU-kommissionen efterlyst från samtliga medlemsländer för att 
implementera EU:s CSRstrategi, vilken omfattar FN:s vägledande principer för före
tag och mänskliga rättigheter.287 Regeringens skrift klargör att Sverige ska följa dessa 
principer och understryker bland annat statens ansvar att stötta de svenska företagen 
i att omsätta principerna till verklighet: ”Regeringen ålägger de viktigaste aktörerna 
som med statliga medel stöder svenska företags internationalisering att på olika sätt 
uppmärksamma företagen på mänskliga rättigheter och följa internationella riktlinjer 
och rekommendationer på området, inklusive de vägledande principerna.”288 Utöver 
det arbetar Utrikesdepartementet med en ännu ej offentliggjord nationell handlings
plan för mänskliga rättigheter för att ytterligare implementera FN:s vägledande prin
ciper.289

Den svenska ambassaden i Colombia har påbörjat ett fördjupat arbete med CSR
frågor. Enligt ambassaden är detta ett prioriterat område i framtiden och lämpliga 
former för att diskutera dessa frågor med företagen håller fortfarande på att tas 
fram. Ambassaden driver dels ett så kallat NUråd, för Näringsliv och Utveckling, 
där hållbarhetsfrågor ska diskuteras med företagen. Från början var även de svenska 
civilsamhällesorganisationerna inbjudna till dessa möten men idag bjuds de inte 
längre in, vilket kritiseras av de organisationer Swedwatch talat med. Ambassaden 
har också genomfört ett antal CSRseminarier enbart för de svenska företagen där de 
gemensamt ska kunna dela med sig av sina erfarenheter när det gäller att jobba med 
företagsansvar. Inom kort avser även ambassaden och intresserade svenska dotter
bolagen i Colombia att lansera ett CSRnätverk som erbjuder en mer formaliserad 
dialogplattform och utbyte av best practices.290 Svenska ambassaden understryker 
dock att arbetet ska drivas av företagen själva och att det är företagen som bestämmer 
omfattningen av sitt human rights due diligencearbete.

Ambassaden känner inte till situationen kring vattenkraftverket Hídroituango eller 
mordet på en av Ríos Vívos ledare när Swedwatch tar första kontakten. Sedan de fått 
kännedom om detta har ambassadens människorättsexpert emellertid gjort egna 
efterforskningar i situationen.291 Ambassadör Marie Andersson de Frutos har stort 
förtroende för det colombianska företaget EPM:s hållbarhetsarbete men säger till 
Swedwatch att hon är beredd att ta upp frågorna till diskussion med EPM om det 
skulle behövas. Hon har också träffat de svenska företagen för att diskutera situa
tionen.292 Ambassaden har även träffat Ríos Vívos efter att organisationen sökt upp 
ambassaden för att påtala människorättsproblemen runt bygget av Hídroituango. 
Ríos Vívos har enligt Isabel Zuleta bett ambassaden anordna ett möte där Ríos Vívos 
kan träffa de svenska företagen för att berätta om problemen bygget orsakar.293
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2.3 Slutanalys
Colombia är en marknad med många utmaningar vad gäller risker för mänskliga 
rättig heter. Företag kan bidra positivt till en ökad ekonomisk utveckling och stabilitet 
i landet förutsatt att de förebygger och hanterar människorättsrisker på ett adekvat 
sätt. För att göra det krävs en utökad riskanalys utifrån den specifika kontext som 
den väpnade konflikten innebär, en enhanced human rights due diligence, och en 
konfliktanpassad policy för hur företag ska undvika att påverka konflikten negativt 
och riskera att bryta mot internationell humanitär rätt, IHR. Företag ska respektera 
mänskliga rättigheter i alla delar av sin värdekedja. Ansvaret att genomföra en risk
analys och åtgärdsplan för hur dessa risker ska hanteras, gäller inte bara i leveran
törsled utan även i kundled. Swedwatchs granskning av företagen Scania och Atlas 
Copco visar att ingen av dessa företag ännu genomför en adekvat human rights due 
diligence i kundled men att flera förbättringar är på väg. 

Atlas Copco använder ett kundutvärderingsverktyg som till viss del tar in mänskliga 
rättigheter men som rymmer flera brister. Scania har påbörjat ett  arbete med att ta 
fram och testa en modifierad version av samma verktyg. Det är inget unikt för dessa 
företag att sakna tillräckliga system för att utvärdera och hantera människorättsrisker 
i kundled. Frågan om kundansvar är förhållandevis ny jämfört med frågan om leve
rantörsansvar. Inget av företagen har heller gjort någon analys av hur de riskerar att 
påverka konflikten negativt eller har någon policy för att undvika risker kopplade till 
IHR.

Swedwatchs rapport visar starka indikationer på att bygget av vattenkraftverket 
Hídroituango, där de svenska företagen deltar, leder till allvarliga kränkningar av 
grundläggande ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter men också medbor
gerliga och politiska rättigheter. Övergrepp mot civilbefolkningen förekommer från 
säkerhetspersonal, både statlig och privat, som anlitats för att skydda projektet. En 
del av befolkningen i området vittnar om att de blivit av med sin grundläggande 
försörjning på grund av projektet och inte fått någon ersättning. Utöver detta finns 
en tydlig hotbild mot de människorättsaktivister som motsatt sig bygget, som lever 
med stor fara för sitt liv och sin personliga integritet. Det statliga företaget EPM som 
håller i bygget har, trots ett omfattande hållbarhetsarbete inte hanterat dessa risker 
på ett adekvat sätt. 

De allvarliga riskerna för mänskliga rättigheter som Hídroituangoprojektet medför 
borde ha utvärderats av Atlas Copco och Scania innan de fattade beslut om att delta 
i projektet. I den mån de svenska företagen genomfört en kundutvärdering har den 
stannat vid deras officiella kund, konsortiet CCC Ituango, trots att konsortiet arbetar 
enbart med detta projekt. Konsortiet saknar officiell information om något eget håll
barhetsarbete och har ingen hemsida. EPM tillåter inte heller att konsortiet ger inter
vjuer vilket gör det svårt att granska. De svenska företagens kundutvärdering och 
human rights due diligence måste täcka människorättsrisker kopplade till Hídroitu
angoprojektet som helhet och utvärdera även EPM. 

I kundled ser ansvaret att åtgärda negativ människorättspåverkan annorlunda ut. De 
svenska företagen i projektet måste använda sitt inflytande för att försöka påverka 
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sin kund, konsortiet CCC Ituango, och det statliga bolaget EPM att åtgärda kränk
ningar på ett adekvat sätt. De har dock inget ansvar att själva gottgöra kränkningar. 
Det finns flera sätt att försöka påverka dessa aktörer. Företagen bör själva utvärdera 
vilket sätt som är mest effektivt.  En djupare undersökning av kränkningarna behövs. 
Samtidigt är det viktigt att understryka att många av de människorättsrisker som 
projektet innebär är av akut karaktär. Det kräver att de svenska företagen så snabbt 
som möjligt gör en plan för hur de ska använda sitt inflytande för att försöka påverka 
sin affärspart att motverka fortsatta kränkningar och gottgöra kränkningar som 
redan skett.

Swedwatch kan konstatera att både Atlas Copco och Scania tar problemen på stort 
allvar och har vidtagit en rad åtgärder sedan de kontaktades av Swedwatch. Från 
huvudkontoren sker ett arbete med att ta fram och förbättra kundutvärderingsverk
tyg vilket Swedwatch ser mycket positivt på. Det är en utmaning att få ut kunskap 
och rutiner på lokal nivå i globala och decentraliserade organisationer som båda 
företagen är. Swedwatch ser en problematisk diskrepans mellan huvudkontor och de 
lokala kontoren i Colombia vad gäller kunskap om human rights due diligence. En 
due diligenceprocess ska inte bara genomföras inför nya affärer utan också vara pågå
ende under projektets gång. De lokala kontoren har en central roll i detta. Att mordet 
på människorättsaktivisten Nelson Giraldo som tillhörde dem som protesterade 
mot bygget gick båda företagen förbi visar att systemen för att ta in och reagera på 
relevant information måste stärkas på alla nivåer. Scania och Atlas Copco bör också 
vara medvetna om och med hjälp av internationell expertis utreda risken för poten
tiell inblandning i brott mot internationell humanitär rätt då de genom sin personal 
på plats är beroende av den colombianska militären. Militären har anlitats av EPM 
för att skydda bygget och har anklagats för att inte respektera proportionalitets- och 
 distinktionsprincipen vilka utgör grundläggande delar av IHR.

Även den svenska ambassaden i Colombia har en viktig roll i att ge information, stöd 
och vägledning till de svenska företagen kopplat till människorättssituationen i landet 
och visa hur de svenska företagen kan omsätta internationella riktlinjer i praktiken. 

Utifrån den stora kunskap som finns på ambassaden om människorättssituationen i 
Colombia och den viktiga roll som Sverige har haft i dessa frågor borde ambassaden 
vara väl rustad att ta en mer proaktiv roll gentemot företagen och i större utsträck
ning sammankoppla handelsfrämjandet och arbetet för mänskliga rättigheter, i linje 
med både de internationella riktlinjer kring företagsansvar som Sverige ska följa och 
Sveriges politik för global utveckling, PGU. Swedwatch anser att ambassaden bör 
ta ett helhetsgrepp om dessa frågor och tillsammans med svenska företag ta fram 
gemensamma etiska riktlinjer för alla svenska företag i Colombia utifrån både respekt 
för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. 

Risken för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna är förhöjd i konfliktdrab
bade områden, och stater bör bidra till att säkerställa att företag som är verksamma 
i sådana miljöer inte är inblandade i kränkningar. Ambassaden bör göra företagen 
uppmärksamma på den förhöjda risken i Colombia och tydligt kommunicera vad 
som förväntas av företagen. Den colombianska staten brister inte bara i sitt ansvar 
att skydda mänskliga rättigheter utan begår också egna kränkningar mot sina med
borgare, särskilt genom den colombianska militären. Utifrån detta bör ambassaden 
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uppmärksamma företagen på riskerna med att samarbeta med statliga aktörer i 
Colombia, framför allt när det gäller säkerhetsarrangemang. Ambassaden bör också 
använda sina kontakter med colombianska staten för att hjälpa företagen att påverka 
statliga affärspartners i dessa frågor. Ambassaden kan också i Hídroituangofallet kan 
ambassaden i detta fall fungera som en brygga mellan de svenska företagen och de 
som drabbats av projektet då det är av högsta vikt att företagen får in information 
direkt från de drabbade och från de organisationer som representerar dem.

2.4 Rekommendationer

Till Scania och Atlas Copco i fallet Hídroituango

• Fortsätt undersöka människorättsriskerna kopplade till vattenkraftverket tillsam
mans med internationell och colombiansk expertis. Upprätta kontakt med, och ta 
in information från, de direkt drabbade och de organisationer som företräder dem. 
Kräv av konsortiet CCC Ituango och EPM att riskerna hanteras och kränkningar 
gottgörs på ett adekvat sätt. Försök påverka dem att omedelbart åtgärda och gott
göra för negativ påverkan på mänskliga rättigheter av akut karaktär. Lägg särskild 
vikt vid:

• Säkerhetssituationen: Anlita internationell expertis för att undersöka risken att 
kontrakterad säkerhetspersonal bryter mot IHR i samband med att vattenkraftver
ket skyddas. Undersök risken att säkerhetspersonal saknar kompetens och tydliga 
riktlinjer för hur de ska respektera mänskliga rättigheter. Försök bistå i att åtgärda 
bristerna i form av till exempel utbildning. 

• Kompensationssystemet: Undersök i vilken utsträckning kompensationssyste
met misslyckas med att kompensera de som drabbas av projektet, särskilt de 
traditionella guldvaskarna och andra grupper som varit beroende av dem för sin 
överlevnad. Kompensationssystemet bör leva upp till internationella riktlinjer på 
området som IFC:s Performance Standards och The Voluntary Guidelines on the 
Responsible Governance of Tenure of Land. Undersök om klagomålsmekanismer 
som företaget satt uppfyller kriterierna i FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, vilket de bör göra. Tvångsförflyttningar måste undvikas i 
största möjliga mån och alltid genomföras i enlighet med internationella riktlinjer 
på området och efter adekvat kompensation till de drabbade. 

• Människorättsförsvararna: Undersök risken för att projektet och de aktörer som 
deltar i projektet ökar utsattheten för människorättsförsvarare som kritiserar 
bygget. Projektet måste genomföras med respekt för grundläggande medborger
liga och politiska rättigheter som yttrandefrihet och mötesfrihet. Försök bidra till 
en konstruktiv dialog mellan de drabbade och de ansvariga aktörerna i projektet.  

Till svenska företag med kunder i konfliktområden

• Anta en konfliktanpassad policy för verksamhetslandet med hänvisning till både 
mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Detta kan göras gemen
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samt av svenska företag i samarbete med svenska ambassaden/ambassader och 
experter på området. 

• Genomför en enhanced human rights due diligence för varje nytt projekt och 
affärspartner. Ta hänsyn till hela projektets människorättspåverkan och företagets 
risk att bidra till eller sammankopplas med kränkningar samt kundens förutsätt
ningar att hantera problem på ett adekvat sätt.

• Ställ krav, om möjligt redan i kontraktet, på att kunden ska leva upp till relevanta 
etiska riktlinjer. Kommunicera tydligt till kunden vad som förväntas när det gäller 
dess hantering av mänskliga rättigheter. 

• Undersök särskilt kundens säkerhetsarrangemang och att detta sker enligt best 
practice och med respekt för lokalbefolkningens rättigheter. Säkerställ att säker
hetspersonal utbildats i mänskliga rättigheter.

• Inför effektiva system för att upptäcka varningssignaler när mänskliga rättigheter 
är i fara. Utbilda den egna personalen på lokal nivå i att registrera, följa upp och 
i samråd med huvudkontoret agera på sådana indikatorer löpande, utifrån flera 
olika informationskällor och i kontakt med de direkt drabbade.

• Utveckla metoder för att öka möjligheterna att påverka kunden när mänskliga 
rättigheter hotas, till exempel i samarbete med svenska ambassaden, andra affärs
partners, internationella organisationer eller civilsamhällesorganisationer.

• Avsluta kontraktet med kunden om denna helt saknar förmåga eller intresse att 
hantera och gottgöra kränkningar av mänskliga rättigheter.

Till svenska ambassaden i Colombia

• Uppmana svenska företag att följa rekommendationerna ovan.

• Kommunicera tydligt vad som krävs av svenska företag för att leva upp till de 
internationella riktlinjer som Sverige ställer sig bakom och vägled svenska företag 
i hur de kan använda principerna i praktiken.

• Inför egna effektiva system för att upptäcka varningssignaler när mänskliga rättig
heter är i fara inom ramen för projekt där svenska företag deltar. Utbilda ambas
sadpersonal inom olika områden i att upptäcka och följa upp sådana indikatorer 
löpande utifrån flera olika informationskällor och i kontakt med de direkt drab
bade.

• Kontakta proaktivt svenska företag som deltar i högriskprojekt för att förmedla 
förväntningar gällande mänskliga rättigheter och för att informera om vad ambas
saden kan bidra med. Erbjud hjälp med kontakter och medling, särskilt i statliga 
projekt.

• Informera svenska företag om risken med att fortsätta affärsrelationen med en 
kund om den saknar förmåga eller intresse att hantera och gottgöra kränkningar 
av mänskliga rättigheter.
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• Ta fram etiska riktlinjer för svenska företag med verksamhet i Colombia, tillsam
mans med de svenska företagen och internationell och colombiansk expertis. 
Dessa riktlinjer bör täcka både företagens ansvar att respektera mänskliga rättig
heter och de delar av internationell humanitär rätt som är tillämpliga i Colombia.

Till svenska staten:

• Se över gällande lagstiftning, reglering och riktlinjer för svenska företags verksam
het inom och utom landets gränser utifrån FN:s vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter och implementera alla de krav som principerna ställer 
på stater, inom respektive område. En del av statens ansvar är att ge företagen 
ändamålsenlig vägledning i hur mänskliga rättigheter ska respekteras.

• Inför lagstiftning som ställer krav på svenska multinationella företag att leva upp 
till FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, både inom 
Sverige och utomlands. Till detta hör även att möjliggöra för svenska domstolar att 
pröva mål som berör svenska företags negativa påverkan på mänskliga rättigheter 
utomlands.
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