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I några tidigare nummer av Merdeka har vi i korta notiser skrivit om världens största guldgruva i Grass-berg i Västpapua, som exploateras av PT Freeport Indo-nesia, ett dotterbolag till Freeport Mc Moran Copper & Gold Inc som har sitt huvudkontor i New Orleans, USA. I maj i år kom rapporten om den här gruvan Sandvik och Freeport, Två företag i konflikten om Papua. Rap-porten gavs ut av SwedWatch som är en religiöst och partipolitiskt obunden frivilligorganisation, som har till uppgift att granska svenska företags handel med och verksamhet i utvecklingsländer. Målet för deras gransk-ning är att svenska företag ska bidra till att minska sociala missförhållanden och miljöproblem. Sandviks kontrakt med Freeport 2002 gick Sandvik in med ett kapital på 700 miljoner kronor i ett 12-årigt kontrakt med Freeport för att ut-vinna guld i Grassberg. Detta gjordes trots att både 
forskare och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och miljöfrågor anklagar Freeport för att ha nära samarbete med den indonesiska militären och för miljöförstöring, noterar SwedWatch i sin rapport. På sidan 15 i rapporten skrivs det bl.a. att Swed-Watch har bett Freeport och Sandvik om hjälp med att få resa in området, men fått nekande svar. Sandvik hän-visar till att företaget inte har möjlighet att påverka detta medan Freeport inte har svarat alls, och att för närva-rande tillåts inte utländska media och enskilda orga-nisationer besöka området där Freeport ligger. Trots detta är rapporten en bred och mycket detal-jerad analys. Rapporten kan man läsa eller ladda ned från internet http://www.swedwatch.org/swedwatch/content/download/367/1849/file/rapfreeport.pdf. Hendrik Amahorseja 
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