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Innledning 
Swedwatch har gjennomført risikovurderinger av ulike produktkategorier på vegne av Direktoratet 

for forvaltning og IKT (DIFI). Formålet med risikovurderingene er å gi informasjon om mulige negative 

konsekvenser for arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter i leverandørkjedene til de utvalgte 

produktene. Risikovurderingene vil veilede offentlige oppdragsgivere om viktigheten av sosiale 

hensyn i offentlige anskaffelser, og under hvilke forhold slike kriterier bør anvendes. 

Risikovurderingene vil også øke lesernes forståelse av hva de skal se etter når de skal overvåke 

leverandørens etterlevelse.  

 

Det er viktig å merke seg at risikovurderingene ikke tar sikte på å granske eller beskrive 

leverandørkjeden til et bestemt merke eller en bestemt leverandør. Formålet er å gi en generell 

forståelse av de mulige risikoene knyttet til et produkt generelt.  

 

Generelle risikoer er bredt skissert i den generelle teksten, mens de risikoer som er kategorisert som 

mest negative, er oppsummert i en innledende risikomatrise. Graderingen nederst i risikomatrisen 

indikerer en kombinasjon av alvorlighetsgrad og sannsynlighet for at risikoen oppstår. Den har som 

mål å gi veiledning om hvor de viktigste risikoene vanligvis befinner seg i leverandørkjeden. For 

eksempel, for produkter som monteres i både en høyrisiko- og lavrisikokontekst i mer eller mindre 

samme grad, vil risikoen bli gradert lavere enn om produktet hovedsakelig hadde blitt montert i et 

høyrisikomiljø. Det betyr også at selv om en rekke mulige alvorlige risikoer er oppført i kolonnen, kan 

risikoen fortsatt anses som lav hvis det er sannsynlig at produksjonen for det meste finner sted under 

trygge og ansvarlige prosesser i et lavrisikomiljø.  

 

Graderingen er inndelt i følgende nivåer:  

 

Svært lav Lav  Middels høy Høy Svært høy 

Metode og data 
Dataene som brukes til risikovurderingene er i hovedsak hentet fra sivilsamfunnsrapporter, 

undersøkende artikler og akademisk forskning. Ettersom åpenhet og sporbarhet ofte er begrenset, 

har handelsdata blitt brukt til å kartlegge leverandørkjedene. Dataene for leverandørkjedene, 

spesielt på komponent- og råvarenivå, viser derfor delvis sannsynligheten for at et bestemt 

produsentland er inkludert i leverandørkjeden. Disse dataene må derfor ikke betraktes som 

nøyaktige for hvert enkelt produkt som norske offentlige oppdragsgivere har anskaffet, men bør i 

stedet betraktes som generelle anslag.    

 

Denne rapporten ble utarbeidet i april 2020. 
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Konfliktmineraler 
Denne risikovurderingen fokuserer på fire konfliktmineraler: tinn, tantal, wolfram og gull. Generelle 
risikoer forbundet med gruvedrift av konfliktmineraler, kobolt og andre mineraler, er også tatt med. 
Siden søkelyset i denne rapporten er på utvinning og foredling av mineraler, gjelder graderingen bare 
råvarenivået.  
 
En bør være klar over at utvinning av og handel med mange andre mineraler er knyttet til væpnede 
og sosiale konflikter rundt om i verden. Fokuset for denne risikovurderingen er imidlertid begrenset 
til mineralene som først omtales som konfliktmineraler på grunn av den rollen de spiler, og fortsetter 
å spille, i den væpnede konflikten i Den demokratiske republikken Kongo (DRC).  

Oppsummering av de alvorligste risikoene 
 

Råvarer: Gull, tinn, wolfram, tantal og kobolt  

Finansiering av væpnede grupper som er engasjert i konflikt  
Ulovlig handel og skatteunndragelse 
Barnearbeid 
Tvangsarbeid 
Farlige arbeidsforhold 
Brudd på urfolks rettigheter  
Diskriminering av kvinnelige arbeidstakere 
Tvungen forflytning og landovertakelse 
Helsekonsekvenser  
Sosial uro og konflikter med lokalsamfunn  
Miljøforurensning av luft, vann og jordsmonn  
Seksuell trakassering, overgrep og vold 
 

Svært høy risiko 
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Leverandørkjeden 
 

Gull1 Tinn2 Tantal3 Wolfram4 Kobolt5 
Kina 
Australia 
Russland 
USA 
Canada  
Peru 
Indonesia 
Ghana 
Sør-Afrika og 
mange flere 

Kina 
Indonesia 
Myanmar 
Peru 
Brasil 
Bolivia 
DRC 

DRC 
Rwanda 
Brasil 
Nigeria 
Kina 
DRC 
Rwanda 
Brasil 
Nigeria 
Kina 

Kina 
Vietnam 

Mongolia 
Russland 

DRC 
Russland 
Australia 
Filippinene 
Cuba 
Madagaskar 
Papua Ny-Guinea 
Sør-Afrika 
Marokko 
Kina 

Smelteverk og raffinerier (valg av land som kommer opp på nytt)6 

Republikken Korea 
Kina 
Japan 
Italia 
Tyskland 
USA 
Russland 
India 
Taiwan 
Østerrike 
Brasil 
Mexico 
Kasakhstan 

Indonesia  
Kina 
Japan 
Brasil  
USA 
Bolivia 
Polen 
 

Kina 
Vietnam 
USA 
Japan 
Tyskland 
Brasil 
Russland 
 

Kina 
USA 
Tyskland 
Russland 
Vietnam 
Østerrike 
Filippinene 
 

Kina 
Belgia  
Finland 

 
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og andre elektroniske enheter og produkter 
(deriblant kjøretøy, byggematerialer og helseteknologi) inneholder store mengder ulike metaller. 
Mineraler utvinnes over hele verden. Utvinningen foregår enten som storskala gruvedrift ved hjelp av 
store maskiner, eller som småskala- og artisanal gruvedrift (som ofte, men ikke alltid, er uregulert). 
Til sistnevnte brukes det menneskekraft til å hente ut mineraler ved hjelp av enkle verktøy. Etter 
utvinning behandles mineraler til metall i smelteverk og raffinerier, hvor råvarer fra ulike gruver 
blandes sammen. Disse kan befinne seg i ulike deler av verden.  

Når metallet er behandlet, sendes det videre til komponentprodusenter før det ender opp i ferdige 
elektroniske enheter. Mineralleverandørkjedene er ofte lange og komplekse, preget av lav 
sporbarhet og gjennomsiktighet. For eksempel anslår datamaskinprodusenten Hewlett-Packard at 
det er mellom fire og ti trinn mellom smelteverket, hvor mineralene behandles og foredles, og det 
ferdige produktet.7 

 
1 World Gold Council, Gold mine production, 2019, innhentet 22.04.2020 
2 US Geological Survey, Tin 2020, innhentet 22.04.2020 
3 US Geological Survey, Tantalum 2020, innhentet 22.04.2020 
4 US Geological Survey, Tungsten 2020, innhentet 22.04.2020 
5 US Geological Survey, Cobalt 2020, innhentet 22.04.2020. Merk! Kobolt er ikke definert som et 
konfliktmineral. 
6 Basert på lister over smelteverk og raffinerier fra Apple 2020; Dell 2018; Samsung (uten kobolt) 2018. 
7 Hewlett Packard, Responsible Minerals Sourcing, udatert, innhentet 22.04.2020. 

https://www.gold.org/goldhub/data/historical-mine-production
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-tin.pdf
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-tantalum.pdf
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-tungsten.pdf
https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020-cobalt.pdf
https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Smelter-and-Refiner-List.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/sourcing-report18.pdf
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/global/mkt/pdf/Smelter_and_Refiner_List_in_Samsungs_supply_chain_2018_F.pdf
https://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/human-progress/conflictminerals.html
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Gull, tinn, tantal og wolfram (3TG) er klassifisert som konfliktmineraler8, og finnes i de fleste 
elektroniske enheter. I likhet med andre mineraler utvinnes såkalte 3TG-konfliktmineraler i mange 
forskjellige land. Mange av disse landene kan klassifiseres som høyrisikokontekster som for eksempel 
Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Myanmar og Filippinene. I slike land er rettsstaten svak, 
og samfunnet preget av usikkerhet, væpnet konflikt og undertrykkelse.9 Kobolt utvinnes også mange 
steder, men 60 prosent av all kobolt som er tilgjengelig på det globale markedet produseres i DRC.10 

Risikoer 
3TG-mineraler er definert som konfliktmineraler ettersom det har vist seg at utbytte fra artisanal 
utvinning av slike mineraler har blitt brukt til å finansiere den langvarige væpnede konflikten og 
krigføring i de østlige delene av DRC. I lovløse områder i landet tar væpnede grupper del i voldelig 
krigføring, og konkurrerer om kontroll over artisanale gruver og mineralhandel. Mange av disse 
gruppene bruker barnesoldater. Overskuddet fra salg av mineralene som til slutt ender opp på det 
globale markedet, bidrar til kontinuerlig krigføring og til å opprettholde en vedvarende humanitær 
krise og terror rettet mot lokalsamfunnene, deriblant drap, seksuell vold mot kvinner og barn og 
tvangsforflyttelse.11 Mange av mineralene, som for eksempel gull som er utvunnet i DRC, smugles ut 
av landet. Det gjør det vanskelig å vite hvor mineralene kommer fra.12  

Risikoer forbundet med konfliktmineraler gjelder ikke bare DRC. Det er også rapportert tilfeller i 
Afghanistan, der utvinning av mineraler er knyttet opp mot Talibans terrorisme og væpnet konflikt.13 
Opprørsgrupper i både Colombia og Den sentralafrikanske republikk finansierer i stor grad sin 
virksomhet gjennom ulovlig mineralhandel. Som i Myanmar kan handel med disse mineralene også 
knyttes opp mot undertrykkende regimer.14  

De siste årene har regjeringer, menneskerettighetsforkjempere og selskaper truffet tiltak for å 
innføre forskrifter og stimulere til handel med mineraler som er utvunnet på en mer bærekraftig 
måte. Etter innføringen av Dodd-Frank-loven (som fastslår at amerikanske børsnoterte selskaper må 
oppgi opplysninger om sine 3TG-leverandørkjeder, kjøp av mineraler fra DRC og nabolandene, og 
hvilke aktsomhetsvurderinger selskapene gjennomfører med hensyn til menneskerettigheter), samt 
offentlig gransking, har globale teknologimerker og andre selskaper nå plikt til å undersøke og 
rapportere hvilke smelteverk og raffinerier de kjøper 3TG-mineraler fra. Det gjelder også til en viss 
grad kobolt. Selskapene må i ulik grad innføre tiltak for å sikre at de ikke indirekte finansierer væpnet 
konflikt. Et eksempel på et slikt tiltak er tredjepartsrevisjoner av smelteverkenes prosesser for 
aktsomhetsvurderinger. Ifølge informasjon fra IKT-industrien har en også begynt å spore tre andre 
problematiske mineraler: kobolt, glimmer og litium.15 I januar 2021 trer EU-forordningen om 
konfliktmineraler i kraft. Forordningen vil kreve at importører innen EU gjennomfører 
aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter i tråd med OECDs 
aktsomhetsvurderingsguide. Videre forplikter importørene seg til å kun importere 3TG-mineraler fra 
ansvarlige og «konfliktfrie» kilder. Forskriften retter ikke fokus mot et bestemt land eller en bestemt 

 
8 Den opprinnelige definisjonen står oppført i den amerikanske Dodd-Frank-loven, som nevner columbitt-

tantalitt (coltan), kassiteritt, gull, wolframitt, eller derivater av disse, som utvinnes i DRC og i noen av landets 
ni naboland. See www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf. 

9 OECD, The OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains from Conflict-Affected and High-risk 
Areas, Third edition, 2016. 
10 Investing News, Top cobalt production by country, 2020-02-17, innhentet 24.04.2020 
11 Global Witness, Conflict Minerals in Eastern Congo, innhentet 22.04.2020 
12 Responsible Sourcing Network, Mining the Disclosures 2019 An Investor Guide to Conflict Minerals and 
Cobalt Reporting in Year Six, 2019 
13 United States Institute for Peace, Illegal Extraction of Minerals as a Driver of Conflict in Afghanistan, 
24.07.2017 
14 Mining, ‘Conflict minerals’ entering tech supply chains from countries beyond Africa — report, 2017 
15 Swedwatch, Copper with cost – human rights and environmental risks in the mineral supply chains of ICT: A 
case study from Zambia, 2019 

http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://investingnews.com/daily/resource-investing/battery-metals-investing/cobalt-investing/top-cobalt-producing-countries-congo-china-canada-russia-australia/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/conflict-minerals-eastern-congo/
https://www.sourcingnetwork.org/mining-the-disclosures-2019
https://www.sourcingnetwork.org/mining-the-disclosures-2019
https://www.usip.org/publications/2017/07/illegal-extraction-minerals-driver-conflict-afghanistan
https://www.mining.com/conflict-minerals-entering-tech-supply-chains-from-countries-beyond-africa-report/
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/05/Copper-with-a-Cost-94_Zambia_191210.pdf
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/05/Copper-with-a-Cost-94_Zambia_191210.pdf
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region. Forordningen har blitt kritisert fordi den bare gjelder importører som smelteverk, raffinerier 
og selskaper som importerer produkter på metallstadiet, men ikke nedstrømsselskaper som 
importerer mineralholdige produkter, for eksempel IKT-merker og leverandører.16 

Hvert år vurderer Responsible Sourcing Network om selskapene overholder Dodd-Frank-loven. 
Nettverket vurderer også selskapenes innsats for å forebygge og redusere risikoen for indirekte 
finansiering av væpnet konflikt gjennom selskapenes innkjøp av mineraler. Den siste vurderingen 
viser at globale teknologimerker står i spissen for å iverksette tiltak forbundet med dette. Men på 
tvers av alle aktuelle sektorer har det vært en nedgang i antall tiltak som gjennomføres for å hindre 
finansiering av væpnet konflikt. I tillegg peker vurderingen på betydelige begrensninger i dagens 
revisjonsordninger for å oppdage menneskerettighetsbrudd, og fremhever flere rapporter der 
menneskerettighetsbrudd har funnet sted i IKT-mineralleverandørkjeder. Dette er til tross for at 
smelteverkene anses å oppfylle kravene i den juridiske standarden.17        

Mineralutvinning er ikke bare forbundet med støtte til væpnet konflikt. Utvinning av mineraler er 
også knyttet tett opp mot menneskerettighetsrisikoer og miljøforringelse. Det gjelder både storskala- 
og småskalautvinning, samt artisanal gruvedrift. Tvungen forflytning av hele landsbyer kan skje uten 
samråd med og kompensasjon til lokalsamfunnet. Slik forflytning betyr ofte at lokalsamfunnenes 
levebrød reduseres eller forsvinner helt. Andre utbredte problemer knyttet til mineralutvinning er 
farlige arbeidsforhold i gruver, tvangsarbeid og barnearbeid, samt ansporing til sosiale konflikter med 
lokalbefolkningen, noe som igjen kan føre til vold, overgrep og til og med drap på 
menneskerettighetsforkjempere.18 Organisasjonen Global Witness rapporterte 43 drap på miljø- eller 
landrettighetsforkjempere, knyttet til gruve- og utvinningsnæringene i 2018.19 
Menneskerettighetsorganisasjonen Front Line Defenders, har rapportert at i 2018 ble 321 
menneskerettighetsforkjempere i 27 land målrettet drept på grunn av sitt arbeid. Av disse forsvarte 
77 prosent land-, miljø- eller urfolks rettigheter, ofte knyttet til utvinningsindustrien. Antallet 
rapporterte drap i Front Line Defenders-rapporten er det høyeste som noensinne er registrert.20  

Barn er spesielt sårbare for negative konsekvenser av gruvevirksomhet. For eksempel kan 
forskyvning og innmigrasjon av gruvearbeidere, miljøforurensing og konteksten av væpnet konflikt 
blant annet påvirke barns tilgang til utdanning i gruveområder.21 

Det er mangel på pålitelig statistikk, men ifølge et anslag fra en representant for den internasjonale 
faglige samorganisasjonen ITUC, dør mellom 7000 og 8000 arbeidere i den formelle gruvesektoren i 
arbeidsulykker hvert år.22 Andre tall viser til over 15 000.23 Arbeidsforholdene i uformell artisanal 
gruvedrift er ofte betydelig verre. Gruvearbeidere i for eksempel DRC arbeider under ekstremt farlige 
forhold i artisanale koboltgruver. De arbeider i overfylte, trange og dype passasjer, med 
overhengende risiko for at gruveveggene skal falle inn, samt risiko for flom og mangel på oksygen. 
Dette er kombinert med lønninger helt ned i 2-3 amerikanske dollar per dag. 24 Det er også 

 
16 Swedwatch, Copper with cost – human rights and environmental risks in the mineral supply chains of ICT: A 
case study from Zambia, 2019; European Commission, Conflict Minerals – the regulation explained, oppdatert 
13.12.2017, innhentet 30.04.2020 
17 Responsible Sourcing Network, Mining the Disclosures 2019: An Investor Guide to Conflict Minerals and 
Cobalt Reporting in Year Six, 2019 
18 Forum Syd, Ta inga risker! Utbildningsmaterial om företags ansvar och utvinning av naturresurser – Sociala 
risker, innhentet 23.04.2020 
19 Global Witness, Enemies of the state? How governments and businesses silence land and environmental 
defenders, 30.07.2019 
20 Front Line Defenders, Global Analysis 2018, utgitt januar 2019, innhentet 29.04.2020 
21 Unicef, Children’s rights and the mining sector - Unicef extractive pilot, mars 2015  
22 Arbetet, ”A question of Life and death”, 12.04.2019 
23 The World Counts, Health effects of mining, udatert, innhentet 24.04.2020 
24 The Washington post, The Cobalt Pipeline - tracing the path from deadly hand-dug mines in Congo to 
consumers’ phones and laptops, 2016 

https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/05/Copper-with-a-Cost-94_Zambia_191210.pdf
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/05/Copper-with-a-Cost-94_Zambia_191210.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/
https://www.sourcingnetwork.org/mining-the-disclosures-2019
https://www.sourcingnetwork.org/mining-the-disclosures-2019
https://businesstoolkit.forumsyd.org/sociala-risker/
https://businesstoolkit.forumsyd.org/sociala-risker/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/enemies-state/
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2018
https://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_REPORT_ON_CHILD_RIGHTS_AND_THE_MINING_SECTOR_APRIL_27.pdf
https://www.theworldcounts.com/challenges/planet-earth/mining/health-effects-of-mining
https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-lithium-ion-battery/
https://www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-lithium-ion-battery/
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rapportert om barnearbeid i koboltgruver i DRC. Slike gruver leverer kobolt som ender opp i 
litiumbatterier til kjente varemerker.25 På Filippinene rapporteres det om barnearbeid i forbindelse 
med gullgruvedrift under vann. Her dykker barn ned i 25 meter dype groper for å hente ut gull fra 
elvebunnen.26 Selv om det er innført tiltak for å forbedre sikkerheten i flere utvinningsland, har det 
vært en stadig vekst i uformell artisanal gruvedrift27. Det dårlige arbeidsmiljøet i slike gruver er 
forbundet med enda høyere risiko for skader og dødsfall.28   

Ulovlig gruvedrift er vanlig praksis mange steder. Her går gruvearbeidere inn i store åpne gruver for å 
hente ut malm på ulovlig vis. Ulovlige gruvearbeidere har ofte havnet i voldelige sammenstøt med 
andre gruvearbeidere og sikkerhetsvakter, eller de blir ofre for jordskred og andre naturfarer. For 
eksempel ble 43 ulovlige gruvearbeidere som gravde ved en Glencore-gullgruve drept i et29 jordskred 
i DRC i 2019.30  

I likhet med storskala gruvedrift og malmforedling, forårsaker småskala gruvedrift ofte miljøskader.31  
For eksempel brukes kvikksølv fortsatt i utvinning av gull på Filippinene, i Colombia, Peru og mange 
andre steder.32 Det er anslått at 1200 tonn kvikksølv ble sluppet ut til luft og i vann som følge av 
småskala gullgruvedrift i 2015. Det utgjør også en alvorlig helsefare for arbeidere og lokalsamfunn.33 
Selv om storskala gruvedrift ofte er bedre regulert, er miljøpåvirkninger tydelige de fleste steder. I 
Zambia, for eksempel, har luftforurensning og utslipp av avløpsvann fra kobbergruver, smelteverk og 
malmhauger påvirket dyrkingsområder og tilgang til rent drikkevann, noe som igjen har innvirket på 
lokalsamfunnenes helse og levebrød. Det finnes lignende eksempler fra store gruver i Chile, 
Myanmar, Canada og DRC. Sur avrenning fra gruvenes slagghauger, er en vanlig risiko for 
omkringliggende jordsmonn, vann og luft. Det er flere rapporter om demninger som brister, og 
slipper giftig avløpsvann ut i de omkringliggende områdene.34 I tillegg er gruvedrift en av årsakene til 
avskoging i subtropiske områder, samt en langvarig forurensningskilde, som utgjør en trussel mot 
flora og fauna.35 

Smelting er også en høyrisikooperasjon. Hvis det ikke er tilstrekkelige sikkerhetstiltak, er det fare for 
at svovelsyre og andre luftforurensende stoffer slippes ut og forurenser luft, vann og jordsmonn med 
svært sure elementer. Det kan forårsake luftveisproblemer, hjerte- og lungesykdom og for tidlig død, 
samt vannforurensning og tap av levebrød blant lokalbefolkningen.36 Det er også påvist at utvinning 
og primærforedling av mineraler står for 26 prosent av de globale klimagassutslippene.37  

Urfolks rettigheter påvirkes også negativt av gruvedrift. Store landområder som opprinnelig har 
tilhørt urfolkssamfunn blir brukt til gruveprosjekter. Det kan innvirke på lokal tilgang til 
naturressurser, levebrød og urfolkets muligheter til å utøve sine kulturelle rettigheter. Det er også 

 
25 Amnesty International, This is what we die for, 2016 
26 Human Rights Watch, “What … if Something Went Wrong?” Hazardous Child Labor in Small-Scale Gold 
Mining in the Philippines, 25.09.2015 
27 The International Institute for Sustainable Development, Global Trends in Artisanal and Small-Scale Mining 
(ASM): A review of key numbers and issues, januar 2018 
28 International Labour Organization, Mining (coal; other mining) sector, innhentet 24.04.2020 
29 Front Line Defenders, Global Analysis 2018, utgitt januar 2019, innhentet 30.04.2020  
30 Bloomberg, Death Toll at Glencore’s Mine Puts Spotlight on Illegal Mining, 29.06.2019 
31 The World Bank, Communities, Artisanal and Small-Scale Mining 2008 
32 Human Rights Watch, “What… if something went wrong?” - Hazardous Child Labor in Small-Scale Gold 
Mining in the Philippines, 2015 
33 UN Environment, Global Mercury Assessment 2018, Key Findings, 2018   
34 Swedwatch, Copper with cost – human rights and environmental risks in the mineral supply chains of ICT: A 
case study from Zambia, 2019 
35 Yale School of Forestry & Environmental Studies: Global Forest Atlas, Mining & Extraction, udatert, innhentet 
29.04.2020 
36 Pure Earth, Worst Pollutants, Top 10 worst pollutants, 2008 og Swedwatch, Copper with cost – human rights 
and environmental risks in the mineral supply chains of ICT: A case study from Zambia, 2019 
37 The Guardian, Resource extraction responsible for half world’s carbon emissions, 12.03.2019 
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https://www.hrw.org/report/2015/09/29/what-if-something-went-wrong/hazardous-child-labor-small-scale-gold-mining
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29830/GMAKF_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/05/94_Zambia_uppslag.pdf
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/05/94_Zambia_uppslag.pdf
https://globalforestatlas.yale.edu/land-use/mining-extraction
https://www.worstpolluted.org/projects_reports/display/61
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/05/94_Zambia_uppslag.pdf
https://swedwatch.org/wp-content/uploads/2019/05/94_Zambia_uppslag.pdf
https://www.theguardian.com/environment/2019/mar/12/resource-extraction-carbon-emissions-biodiversity-loss


 

8 
 

vanlig at urfolk ikke blir rådspurt eller får den kompensasjon de har krav på ifølge internasjonale 
retningslinjer for tildeling av gruvekonsesjoner.38  

Seksuell vold og utnyttelse av først og fremst kvinner og jenter, er også nært knyttet til 
utvinningsoperasjoner. Seksuell kommersiell utnyttelse av kvinner og jenter er i noen områder svært 
tett knyttet til utvinningsoperasjoner. Det har også ført til en økning i antall HIV- / AIDS-tilfeller blant 
lokalsamfunn nær gruveområder. Det er rapporter om sikkerhetspersonell som begår brutale 
seksuelle overgrep og voldtekt av lokale kvinner og barn i mange land. Barrick Gold Corporations 
Porgeras gullgruve i Papua Ny-Guinea er et beryktet eksempel. Her gjengvoldtok sikkerhetsvakter 
hundrevis av kvinner over flere år.39 I land som DRC og Colombia brukes voldtekt også som et 
krigsvåpen i områder der krigføring finansieres av mineralhandel.40    

 
 

 
38 Vittor, L., Indigenous People and Resistance to Mining Projects, Harvard review of Latin America, 2014 
39 Forum Syd, Ta inga risker! Utbildningsmaterial om företags ansvar och utvinning av naturresurser – Sociala 
risker, innhentet 23.04.2020 
40 BBC News, Raped for speaking out against rape, 16.08.2016; Brown, C. Rape as a weapon of war in the 
Democratic Republic of the Congo in TORTURE Volume 22, Number 1, 2012 
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