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AASSA – The Agree
ment on Socioeconomic 
Matters and the Agrarian 
Situation/ Avtale om 
sosioøkonomiske forhold 
og landbruk. En av flere 
fredsavtaler fra 1996. 

AIRIP – The Agreement 
on Identity and Rights 
of Indigenous Peoples/ 
Avtale om urfolks iden
titet og rettigheter. En 
av flere fredsavtaler fra 
1996.

AMM – Administrador 
del Mercado Mayorista/ 
Administrasjon for en
grosmarkedet (AMM)

CACIF – Comité Coordi
nador de Asociaciones 
Agrícolas, Comerciales, 
Industriales y Finan
cieras/ Paraplyorganisas
jon for det guatemalan
ske næringslivet

CNEE – Comisión Nacio
nal de Energía Eléctrica/ 
Den nasjonale kommis
jonen for elektrisk energi

CEPAL – Comisión 
Económica para América 
Latina y el Caribe / FNs 
økonomiske kommisjon 
for LatinAmerika og 
Karibien

DECA – Distribuidora 
de Electrodomiesticos/ 
Elektrisk distribusjon i 
MellomAmerika

DEOCSA – Distribuidora 
de Electricidad de Occi
dente, SA/ Distributør av 
energi i VestGuatemala

DEORSA – Distribuidora 
de Energía de Oriente 
SA/ Distributør av energi 
i ØstGuatemala

EEGSA – Empresa 
Electrica de Guatemala, 
SA/ Det guatemalanske 
elektrisitetsselskapet

FPIC – Free, prior and 
informed consent/ Fritt 
og informert forhånds
samtykke 
IAHCR – InterAmerican 
Commission on Human 
Rights/ Den interam
erikanske mennesker
ettighetskommisjonen

IDB – The InterAmeri
can Development Bank/ 
Den interamerikanske 
utviklingsbanken

ILO – International La
bour Organization/ Den 
internasjonale arbeidsor
ganisasjonen, byrå i FN. 

INDE – Instituto Nacional 
de Electrificación/ Det 
nasjonale instituttet for 
elektrifisering MARN  
Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales/ 
Miljø og naturressursde
partementet

 

MEM  Ministerio de En
ergía y Minas/ Energi og 
gruvedepartementet

MINECO  Ministerio de 
Economía de Guatemala/ 
Finansdepartementet

MINUGUA  United Na
tions Mission for the Ver
ification of Human Rights 
in Guatemala / FNs 
misjon for verifisering av 
menneskerettigheter i 
Guatemala

PER – Programa de 
electrificación rural/ 
Programmet for landsby
elektrifisering

PPA – Power Purchase 
Agreement/ Kraftk
jøpsavtale

SIEPAC – Sistema de 
Interconexión Eléctrica 
de los Países de América 
Central/ Det sentralam
erikanske elektrisitetssa
marbeidet

SIN  Sistema Nacional 
Interconectado/ Det nas
jonale strømnettverket

KWh – Kilowatttime

MWh – Megawatttime, 
1000 KWh

GWh – Gigawatttime, 
1000 MWh eller  
1 000 000 KWh

FORKORTELSER
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INTRODUKSJON

24. august i 2013 publiserte Den interameri-
kanske menneskerettskommisjonen (IACHR) en 
pressemelding hvor de uttrykte dyp bekymring et-
ter et angrep på to unge guatemalanske gutter på 
9 og 13 år. Guttene ble skutt dagen før, 23. august, 
i landsbyen Monte Olivo ved elven Rio Dolores 
i Alta Verapaz av en ansatt ved vannkraftverket 
Santa Rita. Guttene døde dagen etter av skadene. 
Guttene var sønner av en landsbyleder som var i 
møte med IACHR samme dag.

Motsetninger som oppstår i forbindelse 
med utbygginger og at næringslivsak-
tører involverer seg i lokalsamfunn 
i Guatemala resulterer ofte i alvor-
lige konflikter. Eksempelet over 
er bare ett av mange. Mistroen i 
det guatemalanske samfunnet er 
sterk og vold og dødsfall er en del 
av den politiske hverdagen. Det er 
store økonomiske forskjeller i Guatemala 
og det går tydelige skillelinjer mellom sentrum 
og periferi. Samtidig har Guatemala et uttalt 
ønske om å bygge ut vannkraft for å kunne gi alle 
tilgang til elektrisitet.

Denne rapporten undersøker sammenhengen 
mellom elektrifisering og utvikling i Guatemala. 
Vannkraftteknologi og -know how er en viktig 
eksportartikkel for Norge og et tydelig fokus i 
norsk bistand. Norske utviklingsministre har 
løftet fornybar energi og vannkraft på den inter-
nasjonale agendaen. Refrenget er at «elektrisitet 
skaper arbeidsplasser». At økt produksjon av 
elektrisitet gir utvikling ser ut til å være en gyllen 
standard. I denne rapporten legger vi an til en 
bredere diskusjon av elektrifisering. Fivas har tid-
ligere advart norske næringsaktører mot å operere 

i Guatemala uten en tilstrekkelig analyse av kon-
teksten de opererer i. I Guatemala, som i mange 
andre utviklingsland hvor utbygging av vannkraft 
er aktuelt, er de politiske konfliktene dyptgående 
og ofte er byråkrati og implementering av lovverk 
langt fra optimal.

Første kapittel i rapporten tar for seg den sosi-
opolitiske konteksten i Guatemala. Naturres-
surser, økonomi og kultur er tett sammenvevd 
i det guatemalanske samfunnet, både gjennom 
urfolks hevd på naturressurser og gjennom statens 
utvinning av de samme ressursene. Andre kapittel 
beskriver hvordan vannkraft er en del av politiske 
landskapet i Guatemala. Et eksempel er mas-
sakren ved utbyggingen av Chixoy-dammen som 

fortsatt er en viktig del av urfolks beviss-
thet. I tredje kapittel ser vi nærmere 

på organiseringen av den guate-
malanske elektrisitetssektoren og 
hvordan elektrisitetsmarkedet 
virker for de guatemalanske 
forbrukerne. Kapittel fire beskriv-

er Guatemalas ambisjoner om 
regionalt kraftsamarbeid. Kapittel 

fem handler om konflikter knyttet til 
vannkraftutbygginger i Guatemala og vi får his-
torien om hendelsesforløpet i Rio Dolores og en 
beskrivelse av konfliktene knyttet til Hidro Santa 
Cruz, et selskap Norfund er involvert i. Kapittel 
seks diskuterer hvordan det politiske landskapet 
i Guatemala henger sammen med ulike oppfat-
ninger av utvikling og trekker opp linjer for en 
utvikling som også urfolk kan se som positiv.

Guatemala er et unikt land med en spesiell 
historie, men vi håper likevel med denne rap-
porten å kunne si noe om forutsetninger for 
utvikling som er relevant i flere sammenhenger. 
Urfolksspørsmål, samfunn som er preget av 
tidligere konflikter og store klasseforskjeller er alle 
elementer som en kan finne igjen mange andre 
steder.
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MØRK  
SOSIOPOLITISK  
KONTEKST

I SKYGGEN AV FORTIDEN
Å forstå den guatemalanske sosiopolitiske kontek-
sten er viktig for å kunne forstå hvorfor hovedvek-
ten av landets urfolk, Maya, Xinxa og Garífonas, 
er mot bygging av vannkraftverk. I 2001 la The 
United Nation Verification Mission in Guatemala 
(MINUGUA) frem en rapport som viste at mil-
jøødeleggelsene i landet er et resultat av de samme 
sosiale prosessene som har ført til sterke sosiale og 
økonomiske skiller i landet. I Guatemala er det 
ikke mulig å skille dimensjonene kultur, økonomi, 
naturressurser og politikk fra hverandre, ifølge 
MINUGUA. (MINUGUA, 2001 i Hirsch og Utreras, 
2010).

Guatemala ligger i hjertet av Mellom-Amerika. 
Landet er kjent for sin rike og storslåtte natur 
og en sammensatt og mangfoldig kultur. Det 
bor rundt 14 millioner mennesker i Guatemala, 
hvorav 65 prosent er urfolk (CEPAL, 2012). Gua-
temalas historie er brutal og har frem til i dag 
mange eksempler på undertrykkelse og eksklusjon 
av folkegrupper.  Fremdeles er landet et av de i 
verden med skjevest distribusjon av velstand og 
tilgang til land (ASDI, 2003: 36; Aguilar-Støen, 
2012). Urfolk, og da særlig urfolkskvinner, er 
den delen av befolkningen som oftest mangler 
tilgang til skole, helsetjenester, arbeid og politisk 
deltakelse (ASDI, 2003:36-41). I nasjonalforsam-
lingen er bare 12 prosent kvinner. Urfolkandelen 
blant de folkevalgte utgjør 13,9 prosent (CEPAL, 
2012). Over 50 prosent av befolkningen er under 
den nasjonale fattigdomsgrensen og 13 prosent 
lever i ekstrem fattigdom. Guatemala skårer også 

BORGERKRIGEN  
I GUATEMALA,  
1960-1996
Venstresiden i Guatemala vant valg på 1940 
og 50tallet. I 1954 støttet USA et kupp som 
innsatte et militærregime. Borgerkrigen som 
startet i 1960 sto mellom den guatemalan
ske staten og venstreradikale grupperinger 
med støtte blant Mayaindianerne og fattige 
bønder. Guatemalas væpnede styrker er 
dømt for å ha stått for folkemord av Ma
yafolk under borgerkrigen. Den ensidige 
volden mot sivilbefolkningen er ansett som 
mer omfattende enn faktisk kamp mellom 
opprørsgrupper og myndighetene. Mot 
slutten av borgerkrigen hadde det militære 
nærmest full kontroll over alle sosiopolitiske 
samfunnsinstitusjoner i Guatemala. Da par
tene møttes ved forhandlingsbordet i 1994 
opprettet FN en humanitær og fredsbevar
ende innsats, The United Nation Verification 
Mission in Guatemala (MINUGUA), som 
opererte i Guatemala frem til 2004.

POLARISERT DEBATT

Maktstrukturene som kan spores tilbake til 
før borgerkrigen er fremdeles veldig synlig 
i Guatemala i dag, og viser seg spesielt i 
hvordan informasjon blir presentert i media. 
De store medieselskapene blir styrt av eliten 
og/eller har tette bånd til eliten og regjerin
gen. På den andre siden er informasjon som 
kommer fra opposisjonen begrenset og lite 
nyansert. Den bærer ofte preg av å være en 
opposisjonell politisk diskurs med store ord. 
Politikk på latinamerikansk er ofte store ord 
og mer polarisert sammenlignet med politisk 
diskurs i Norge. Nettopp den polariserte 
debatten gjør det uansett vanskelig å finne 
objektiv informasjon om temaet. 

Forfatteren av denne rapporten har hatt et 
bevisst forhold til den polariserte fremstill
ingen av informasjon i media under skrive
prosessen, men dette representerer likevel 
en utfordring for validiteten på innholdet i 
rapporten.
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svært dårlig på likhet med en GINI-koeffisient på 
53,7 prosent. Kronisk underernæring er et alvorlig 
problem, 49,8 prosent av barn under 5 år lider av 
kronisk underernæring, og tallene er enda høyere 
blant urfolk. I 2012 ble landet rangert som num-
mer 131 av 187 på Human Development Index.

Gjennom hele Guatemalas historie har tilgangen 
til land og ressurser vært skjevt distribuert. Land 
har alltid vært i hendene til noen få og dette har 
ført til utallige konflikter (Rostica, 2003:32). 
Mange mener at borgerkrigen som ble utkjem-
pet mellom 1960 og 1996 ble utløst av konflikter 
rundt landtilgang. På den ene siden sto store 
jordeiere og hæren som ønsket å opprettholde sine 
posisjoner og makt. På den andre siden sto mid-
delklassen, studenter og småbønder som var leie 
av å bli undertrykt. Krigen utviklet seg etterhvert 
til å bli en geriljakrig. Urfolk deltok i krigen både 
som geriljasoldater og som soldater på hærens 
side tvunget inn via den obligatoriske militærtje-
nesten.  

Tallet på personer som ble drept kan være så høyt 
som 700 000, inkludert mellom 200 000 og 
250 000 som «forsvant», under den 36 år lange 
borgerkrigen. Av disse anslås urfolk å utgjøre 83,5 
prosent. Over én million mennesker ble tvunget 
til å flykte og over 440 landsbyer ble brent som 
følge av hærens herjinger (Rostica, 2003: 38). 
Sannhetskommisjonen fra 1999 konkluderte 
med at handlingene utført av den guatemalanske 
staten mot sivilbefolkning kan karakteriseres som 
et folkemord. 

I 1996, etter 36 år med borgerkrig, ble det signert 
fredsavtaler. Som et resultat av krigen var venstres-
iden ute av politikken og FN hadde stått i bresjen 
for å stake ut veien mot fredsavtalene. Dette la en 
del føringer på temaene som ble drøftet i fredspros-
essen og er hovedårsaken til at jordreform og tiltak 
for å forbedre arbeidsledigheten ble utelukket fra 
forhandlingene (Rostica, 2003 og Jonas, 2008: 14 

and 21). Ved signeringen av fredsavtalene i 1996 
var arbeidsledigheten i landet mellom 30 og 40 
prosent (Smith 2006). 

Forhandlingene om den sosioøkonomiske delen 
av fredsavtalen, The Agreement on Socio-Eco-
nomic Matters and the Agrarian Situation (AAS-
SA), ble ledet av Det internasjonale pengefondet, 
Den interamerikanske utviklingsbanken og 
Verdensbanken (Rostica, 2003:39). Det gjorde at 
de politiske utfallene av fredsforhandlingene la til 
rette for nyliberale reformer og løsninger. Fattig-
dom ble anerkjent som et problem, men det ble 
lagt frem få tiltak for å bekjempe den. De nyliber-
ale reformene og moderniseringen har ikke lykkes 
å endre den skjeve økonomiske distribusjonen av 
velstand i landet som først og fremst ekskluderer 
urfolk. 

Den sosiale delen av fredsforhandlingene, The 
Agreement on Identity and Rights of Indigenous 
Peoples (AIRIP), ble ledet av MINUGUA. Hoved-
formålet var å redefinere landet som en multi-et-
nisk, flerkulturell og flerspråklig nasjon. Det ble 
etter AIRIP gjennomført reformer for politisk 
deltakelse og det ble etablert forpliktende rådg-
ivningsmekanismer. Det ble også dannet institus-
joner som representerer urfolk (Rostica, 2003:39). 

«URFOLK ER FOR GERILJAEN  
SOM VANNET FOR FISKEN»
I januar 2012 tok den tidligere generalen Otto 
Perez Molinas over presidentembetet. Under 
borgerkrigen var Molinas en høytstående offiser i 
hæren og opererte i de områdene som ble hardest 
rammet under krigen. Det vil si i de områdene der 
flest mennesker ble massakrert, torturert og vold-
tatt. I en dokumentar laget av journalisten Allan 
Nairn midt under borgerkrigen blir Molinas 
intervjuet mens han viser frem våpen og forteller 
om hærens strategi. I denne sammenhengen sier 
han at “urfolk er for geriljaen som vannet for 
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fisken” (Nairn, 2013). President Molinas, som de 
fleste andre krigsforbrytere i Guatemala, har aldri 
blitt stilt for retten for sine handlinger.

På 1990-tallet ble Guatemala et viktig land for 
smugling av narkotika fra Sør-Amerika til USA. 
Det har flere grunner, blant annet at sjøveien i 
Karibien ble vanskeligere å bruke for smuglere 
og at det i Guatemala er tilnærmet fri flyt av 
våpen. I tillegg har landet et svakt rettssystem. 
Den storstilte smuglingen og kriminaliteten det 
har ført med seg har gjort vold til en av de største 
utfordringene guatemalanere flest må leve med. 
Molinas brukte slagordet «jernhånd» og kom 
med lovnader om å slå hardt ned på denne krimi-
naliteten da han ble valgt til president. 

Eksgeneralen og presidentens «jernhånd» 
legitimerer ikke bare bruk av vold for å bekjempe 
kriminalitet, den er også med på å rettferdigg-
jøre den økende tendensen til kriminalisering 
av sosiale bevegelser i landet. Det er observert en 
høyere grad av bruk av vold fra regjeringen og bed-
rifters private vaktselskap som svar på protestene 
fra lokalsamfunnet i landet. Et eksempel er drapet 
på de to guttene som ble beskrevet innledningsvis. 
Et annet eksempel er fra mai 2012 da landsby-
lederen Francisco Miguel ble drept og to personer 
skadet i Santa Cruz Barillas. To sikkerhetsvakter 
som ifølge lokalbefolkningen tidligere var ansatt 
av vannkraftselskapet Hidro Santa Cruz er dømt 
for drapet.  

Den mest brutale hendelsen i Guatemalas etter-
krigstid skjedde i Totonicapan torsdag 4. oktober 
2012. Under en fredelig demonstrasjon mot økte 
strømpriser og foreslåtte grunnlovsreformer ble 
åtte personer drept og 30 såret. Regjeringshæren 
ble satt inn for å stoppe demonstrantene og åpnet 
ild uten forsøk på dialog. Hendelsen blir beskrevet 
av akademikere i Guatemala som den første mas-
sakre utført i fredstid (Falla, 2012).

FREE, PRIOR AND  
INFORMED CONSENT  
(FPIC)
Fritt og informert forhåndssamtykke 
(FPIC) er prinsippet om at et samfunn 
har retten til å si sin mening i forbindelse 
med prosjekter som vil påvirke deres 
eide, okkuperte eller brukte land. FPIC 
er nøkkelprinsippet i internasjonal lov og 
rettsvitenskap knyttet til urfolk. Ifølge 
ILO 169 og FNs deklarasjon om urfolks
rettigheter som kom i 2007 er hensikten 
med konsultasjoner med urfolk angående 
prosjekter som påvirker dem å komme 
til enighet og informert samtykke (Forest 
people program, 2013).

ILO-KONVENSJON 169

Guatemala undertegnet ILOkonvensjon 
nummer 169 ved fredsavtalene i 1996 
(International Labour Organization, ilo.
org). ILO 169 slår fast urfolks kollektive 
rettigheter. Konvensjonen retter seg mot 
ulike deler av urfolks liv, som utdanning, 
kultur, miljø, landrettigheter, retten til å 
bli konsultert, retten til å delta i beslut
ningstakerprosesser, selvidentifisering og 
spirituelle verdier. 

Særlig artikkel 6 og 7 er relevant i Gua
temala ettersom disse understreker 
urfolks rett til konsultasjon og deltakelse i 
beslutningstakingsprosesser, samt retten 
til å bestemme deres egne prioriteringer 
i utviklingsprosesser som berører dem. 
(Hirsch, Utreras, 2010).

demokratisk deltakelse i landet heller enn 
å sikre og beskytte interessene til indus
trien og utenlandske investorer. 
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Den konservative guatemalanske regjeringen 
har tette bånd til hæren, media og næringslivet.  
Dette er det mange eksempel på. I parlamentet 
har flertallet av representantene nære relasjoner 
til paraplyorganisasjonen for næringslivet, CACIF 
(Herrarte, 2012). President Molinas er som nevnt 
tidligere general. Energi- og gruveminister Erick 
Archilas familie eier det landsdekkende radiosel-
skapet Emisoras Unidas og TV-kanalen Cable 
Antigua (Andrès, 2013). Spesielt det siste året har 
det blitt ført en stor svertekampanje med mål om 
å kriminalisere sosiale bevegelser, og da særlig bev-
egelsene knyttet til gruver og vannkraftverk. 

9. mars 2013, etter en mangeårig kamp i rettssyste-
met ledet av sivilsamfunnet, ble tidligere president 
og general Efraín Rios Montt stilt for retten. 10. 
mai ble han dømt for folkemord og forbrytelser 
begått mot menneskeheten. Rettssaken markerte 
en milepæl i Guatemalas historie, og representerer 
en av mange skritt på vei mot transitional justice i 
landet. Dommen varte imidlertid bare i ti dager. 
20. mai opphevet grunnlovsdomstolen dommen 
(Aguilar-Støen, 2013).

Andelen urfolk som blir bevisst og er villig til å 
kjempe for egne rettigheter har økt betraktelig i 
Guatemala de siste årene (Gomez, 2013). Urfolk 
krever at ILO 169 blir implementert og at de blir 
hørt før store prosjekter settes i gang på deres 
territorier. I Maya- og Xinka-kulturen har konsul-
tasjoner og offentlige diskusjoner alltid vært del 
av det tradisjonelle samfunnslivet. Lokalbefolk-
ningen tar beslutninger gjennom åpen dialog og 
konsensus (Ekern, 2011).

FNs spesialrapportør på urfolksrettigheter, James 
Anaya, uttrykte i 2011 dyp bekymring for urfolks 
rettigheter i Guatemala. I spesialrapportørens 
rapport oppfordret han regjeringen og andre in-
volverte parter til å sette i gang umiddelbare tiltak 
for å garantere urfolks rettigheter. Mangelfull 
oppfølging av ILO 169, altså mangel på konsultas-

jon av urfolk ved utbygging av storskalautvinning 
på deres områder, var et av punktene han refererte 
til. Videre understreket han at det er mangelfull 
oppfølging av konsultasjonene, i tillegg til at det 
er mange misforståelser rundt hvordan konsultas-
jonen skal gjennomføres (Anaya, 2011).  

Det er flere eksempler på at hæren har blitt brukt 
i konflikter mellom lokalbefolkningen og ressur-
sutvinningsindustri. Siden 2010 har staten i tre 
tilfeller erklært unntakstilstand. Staten begrunner 
unntakstilstanden i kampen mot narkotika-kar-
teller og kriminalitet. Likevel er det påfallende at 
alle stedene hvor regjeringen har erklært unn-
takstilstand, Santa Cruz Barillas, Santa Rosa og 
Jalapa og Alta Verapaz, er steder hvor det har vært 
protester mot vannkraft, gruver eller palmeol-
jeplantasjer. Demonstrasjon og sivil protest er 
rettighetsfestet i grunnloven i Guatemala. Videre 
finnes det lover som garanterer lokalbefolknings 
rett til å bli konsultert i saker som omgår deres 
territorium (Aguilar-Støen, 2013). Likevel har 
staten gjort lite for å vise at de er mer opptatt av å 
styrke demokratisk deltakelse i landet heller enn 
å sikre og beskytte interessene til industrien og 
utenlandske investorer.
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VANNKRAFT  
I GUATEMALA

Gjennom 1900-tallet var vannkraft hovedstrøm-
kilden til Guatemala og landet har et relativt stort 
antall vannkraftverk. Noen av vannkraftverkene 
har vært i bruk i over 70 år: Santa Maria (5MW) 
fra 1927 og El Alto (2MW) fra 1938. Flere kraftverk 
ble bygget på 60- og 70-tallet. Den største og 
mest kontroversielle dammen, Chixoy (300MW), 
ble bygget i 1983. Under utbyggingen av Chixoy 
ble 3400 personer tvangsflyttet og 447 drept av 
hæren (Johnston, 2003). Hovedvekten av vann-
kraftverkene er konsentrert rundt Guatemala by 
og i det sentrale høylandet. I 1990 ble fortsatt 92 
prosent av elektrisiteten i Guatemala produsert 
med vannkraft (Koberle, 2012). I 2011 ble rundt 
en tredjedel av elektrisiteten produsert med 
vannkraft i innhøstingsperioden hvor biomasse 
også bidrar til elektrisitetsproduksjon, og rundt 
halvparten resten av året (CNEE, 2012).

ØKT POLITISK FOKUS  
PÅ VANNKRAFT
25. mai 2008 annonserte daværende president 
Álvaro Colóm et forslag om å endre landets 
energipolitikk. Han ville satse mer på fornybare 
energikilder, først og fremst vannkraft. Planene 
for energisektoren nevnte ikke energieffektiv-
isering. Forslaget kom da oljeprisen igjen hadde 
nådd en ny topp og la opp til at energiforsyningen 
basert på olje skulle ned fra 46,06 prosent til 4,31 
prosent.

Forslaget la opp til at tre gassplattformer og fem 
vannkraftverk skulle bygges ut før 2014 og at 60 
prosent av landets energi skulle komme fra forny-
bare ressurser ved utgangen av 2022 (MEM, 2010 
i Hirsch, Utreras, 2010). I tørketiden var målet å 

importere tilstrekkelig mengder med strøm fra 
Mexico fremfor å være prisgitt de varierende olje-
prisene (Koberle, 2012).  

I 2013 publiserte regjeringen en ny elektrisitet-
sutviklingsplan for perioden frem til 2027 
som bygger på planen fra 2008. Her fremheves 
vannkraft og fornybare energikilder som viktige 
satsingsområder. Rapporten har et tydelig kom-
mersielt formål og hele organiseringen av elek-
trisitetsmarkedet i Guatemala er bygd opp rundt 
private bedrifters økonomiske interesser. Planen 
forutsetter en sju prosents økning i etterspørsel 
etter strøm per år og bruker økningen til å rettfer-
diggjøre en kraftig utbygging og investering i en-
ergisektoren (MEM, 2013). Den kraftige økningen 
bestrides i Alexander Koberles rapport fra 2012.

Koberle er en energikonsulent som har analysert 
Guatemalas elektrisitetsutviklingsplaner i en rap-
port for International Rivers fra 2012. Rapporten 
kritiserer energiplanene for å være tungt avhengige 
av kullkraft og vannkraft og for å legge lite vekt på 
nye fornybare teknologier som biomasse og geo-
termisk energi. Rapporten hevder at energiøkon-
omisering og nye fornybare teknologier vil gi 
rimeligere elektrisitet for Guatemalas innbyggere 
enn den foreslåtte planen. Planen kritiseres også 
for å anslå økning i elektrisitetsbehov ut i fra an-
tatt økning i BNP og ikke ved å regne ut behovet i 
den enkelte sektor (Koberle, 2012).

Direkteinvesteringer i Guatemala økte med 56 
prosent i 2008. Investeringene var først og fremt 
i vannkraft, gruve, oljeutvinning og utviklingen 
av afrikansk palmeolje. Mange av de samme 
utenlandske selskapene som er involvert i vann-
kraftutbygging – Jaguar Energy, Duke Energy, 
ESI, Unión Fenosa, Grupo Terra og Solel Boneh 
International, er også ofte involvert i industrier 
som er avhengig av tilgang til mye strøm. Siden 
strømprisene i Guatemala er de høyeste i Mel-
lom-Amerika, er disse selskapene interesserte i å 
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VANNKRAFT-
STASJONER  
I GUATEMALA
 
TALL FRA CNEES NETTSIDER* 
MEM regner at bare 20  
vannkraftverk er operative.

*CNEE (2013): Mapa de Presas - Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica, Guatemala (www.cnee.gob.gt/estudioselectricos/
MapaPresas.html ) Besøkt oktober 2013.

# KRAFTVERK ÅPNET KAPASITET I MW

14 Las Vacas 2002 45 

15 Matanzas 2002 12 

16 San Isidro 2002 3,9

17 Canadá 2003 48,1

18 Renace 2004 68,1 

19 Posa Verde 2005 12,5

20 Palin II 2005 5,8 

21 Xacball 2010 94 

22 Santa Teresa 2011 16  

23 Panán 2011 7,5 

24 La Perla 2011 3,7 

25 Palo Viejo 2012 84 

# KRAFTVERK ÅPNET KAPASITET I MW

1 Santa Maria 1927 6

2 El Salto 1939 2

3 Los Esclavos 1966 15  

4 El Porvenir 1968 2,3 

5 Jurún Marinalá 1970 60  

6 ChiChaic 1979 0,6 

7 Aguacapa 1982 90 

8 Chixoy 1983 300  

9 El Capulin 1990 3,5 

10 Rio Bobos 1995 10 

11 El Recreo 1998 29,2  

12 Secaco 1998 16,5 

13 Pasabien 2000 12,8 
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Chixoydammen ble 
bygd i 1983, midt 
under borgerkrigen. 
Lokalbefolkningen 
som ble berørt av 
utbyggingen var 
først og fremst 
urfolk. 

Den guate
malanske reg
jeringen mottok et 
lån på 105 millioner amerikanske 
dollar fra Den interamerikanske 
utviklingsbanken for å bygge ut 
vannkraftverket. Støtten ble gitt 
med forutsetning om at arkeolo
giske steder ble ivaretatt og at det 

ble utviklet en kompensasjonsplan 
for lokalbefolkningen som måtte 
flytte. Flere landsbyer motsatte 
seg kravet om å flytte, og la vekt 
på at kompensasjonen de ble lovet 

ikke veiet opp de tapene 
de ville lide hvis de måtte 
flytte. Opposisjonen ble 
slått hardt ned og befolk
ningen mottok trusler 

hvor de fikk beskjed 
om å flytte eller 
bli drept. 

Verst gikk det utover 
landsbyen Rio Negro 
hvor 447 personer, over 

halve befolkningen i lands
byen, ble drept. Resten av 

befolkningen ble tvangsflyttet eller 
flyktet til fjellene (Johnston, 2003). 

Totalt forårsaket utbyggingen av 
Chixoy at 2000 hektar land, 23 
landsbyer, 471 hus, ti bygninger og 

45 arkeologiske steder ble lagt un
der vann. Totalt ble 33 landsbyer, 
2320 familier og 11 383 personer 
berørt av prosjektet (Hirsch, Utre
ras, 2010; Nizkor, 2009). 

Politikken rundt utbyggingen av 
Chixoydammen er et eksempel 
på hvordan den guatemalanske 
regjeringens så på urfolk under 
borgerkrigen. Mayafolkets sam
funnsmodell ble ansett som en 
form for kommunisme og derav 
en naturlig trussel mot nasjonen 
og ble derfor forsøkt brutt ned. 
Det ble blant annet gjort gjennom 
at urfolk ble kalt inn i militæret. 
Da unngikk regjeringen samtidig 
at geriljagrupper kunne rekruttere 
urfolk som soldater i sine styrker. 
All opposisjon mot militarisering, 
store vannkraftverk og andre stats
finansierte prosjekter ble brukt 
som bevis på at urfolk støttet 
geriljaen. 

CHIXOY  
– folkemord  
sponset av Den  
interamerikanske  
utviklingsbanken



CHIXOY-DAMMEN.  FOTO: JORGE CABRERA (CC)
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bedre tilgangen og prisen på elektrisistet (Fitzpat-
rick-Behrens, 2009).

Ifølge insentivloven for fornybar energi som kom i 
2003 kan også selskapene som investerer i forny-
bar energi operere i ti år uten å betale skatt. Sel-
skapene er også frabedt å betale skatt for import-
erte materiale som maskindeler og annet utstyr 
(Hirsch, Utreras, 2010). Det ligger med andre ord 
mange insentiver for bedrifter å investere i vannk-
raft og energisektoren i Guatemala. 

UJEVN SPREDNING AV  
ELEKTRISITETS PRODUSENTER
Flere regioner i Guatemala har vannkraftverk, 
men de fleste kraftverkene er installert i delstaten 
Guatemala, hvor Guatemala by ligger, og i det 
sentrale høylandet. Alta Verapaz midt i landet er 
med Chixoy-dammen og flere andre kraftverk den 

delstaten med mest utbygd kapasitet samtidig som 
det er delstaten med lavest tilgang til elektrisitet. 
Dette er også en av delstatene hvor det nå bygges 
ut flere kraftverk på tross av sterk lokal motstand 
(se beretningen om konflikten i Verapaz på side 
22). 

I mai 2013 regnet gruve- og energidepartemen-
tet med at 20 vannkraftverk var i drift, tre var i 
sluttfasen av konstruksjon, 19 i konstruksjon og 
ni vannkraftverksprosjekter avventet autorisasjon 
i landet (MEM, 2013b). Viseminister for energi, 
Edwin Rodas, sa at departementet forventer å gi 
autorisasjon til ni nye vannkraftverk i løpet av året 
(Eder, 2013). Ifølge gruve- og energidepartemen-
tet har Guatemala potensiale til å produsere hele 
6000 MW bare ved hjelp av vannkraft. Til nå er 
bare 15 prosent av dette utbygd (MEM, 2013). 
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SMÅSKALA- 
VANNKRAFTVERK
Det er ikke bare bygd ut store kraftverk i Guate-
mala. Flere av kraftverkene i Alta Verapaz er små 
eller mellomstore med kapasitet på mellom 0,6 
MW og 16 MW. I nabostaten Quiché er det nylig 
ferdigstilt et minivannkraftverk i landsbyen Chel 
de San Gaspar Chajul. Kraftverket gir strøm til 
tre landsbyer og 440 familier og blir adminis-
trert av organisasjonen Chelence i samarbeid 
med lokalsamfunnene. Prosjektet har få skade-
lige konsekvenser for miljøet og det økonomiske 
utbyttet kommer befolkningen til gode. Også 
i Uspantán i Zona Reina i Quiché er det bygd 
ut et lite vannkraftverk i samarbeid med lokal-
befolkningen. Kraftverket ble bygd ut gjennom 
frivillig arbeid fra landsbybeboere og finansiert av 
Siembra, en organisasjon fra Kanariøyene. I likhet 
med vannkraftverket i Chel de San Gaspar Chajul 
har kraftverket lite negativ innflytelse på økosys-
temene som omgir kraftverket og strømmen går 
direkte til lokalbefolkningen (Madreselva, 2013). 

ELEKTRISITETS  PRODUKSJON  
I GUATEMALA
På begynnelsen av 1990-tallet før myndighe-
tene åpnet for private kraftutbygginger utgjorde 
vannkraft over 90 prosent av den produserte 

elektrisiteten i Guatemala. Guatemalanske 
myndigheter tilbød gunstige kraftkjøpsavtaler til 
private for å få investeringer i kraftproduksjon.

Vedfyring er fortsatt den viktigste energikilden i 
Guatemala og står for over halvparten av all energi 
som forbrukes årlig. (MEM, 2013) Vannkraft er 
fortsatt den viktigste kilden til elektrisitet i Gua-
temala. Utbygging av vannkraft de siste tjue årene 
har muliggjort en økning i elektrisitetsforbruk 
samtidig som andelen vannkraft har holdt seg høy. 
I 2012 hadde Guatemala en samlet strømproduks-
jon på 8 700 GWh, 4 400 av disse kom fra vannk-
raft (CNEE, 2103). Som en kan se av grafen under 
er fossile brensler som olje og kull andre viktige 
kilder til elektrisk energi. Biomasse er også en 
viktig kilde, men kun i perioden hvor innhøsting 
gir planteavfall som kan brennes.

En viktig forskjell på vannkraft og de øvrige 
produksjonsformene er at vannkraftstasjoner må 
bygges der vannet er, mens termiske kraftverk som 
olje, kull og biomasse i større grad kan plasseres 
der man finner det hensiktsmessig. Utvinning av 
olje og kull kan forårsake store naturinngrep, men 
i produksjonsfasen er vannkraft ofte den produks-
jonsformen med størst påvirkning på mennesker 
og miljø der anlegget bygges.

STRØMPRODUKSJON JANUAR–APRIL 2011 MAI–OKTOBER 2011

vannkraft 35,55% 57,80% 

Geotermisk 3,32% 2,85%

Biomasse 21,53%  0,70% 

Tungolje 23,96% 25,69%

Diesel 0,75% 0,23%

Kull 14,89% 12,74%

 
(CNEE 2012)

ELEKTRISITETSPRODUKSJON FORDELT PÅ ENERGIKILDER
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ELEKTRISITETS-
MARKEDET

I dag består elektrisitetsmarkedet i Guatemala av 
et regulert marked og et åpent marked. Det åpne 
markedet omfatter i hovedsak storforbrukere som 
industri og distributører. Det regulerte markedet 
består av alle brukere som etterspør effekt lavere 
enn 100 KW (100 000 watt), og tilsvarer om lag 
69 prosent av husstandene i landet. Det åpne 
markedet leverer til aktører som etterspør effekt 
over 100 kW. Kjøp og salg på grossistmarkedet blir 
avgjort ved spotpris eller periodesalg eller -avtaler. 
Store brukere kan avtale periode, mengde og pris 
(MINECO, 2013). 

Tidligere i år la den guatemalanske regjeringen 
frem en elektrisitetsplan hvor det ble annonsert 
en økt satsing på vannkraft for å møte den økende 
etterspørselen. Store deler av elektrisitetssektoren 
i Guatemala ble privatisert på 1990-tallet. Hove-
dandelen av sektoren er i hendene til utenlandske 
investorer. På tross av en rekke omorganiserings- 
og utviklingsreformer innenfor sektoren man-
gler fremdeles rundt 15 prosent av befolkningen 
tilgang til strøm. Samtidig er prisene de høyeste i 
Mellom-Amerika.

ETTERSPØRSEL ETTER ELEKTRISITET
I dag beregnes grunnetterspørselen etter elek-
trisitet, base load, i Guatemala å ligge på rundt 
1500 MW. Med en installert kapasitet på 2700 
MW har landet den største installerte kapasiteten 
i Mellom-Amerika. Frem til overføringslinjen 
til Mexico ble åpnet i 2009 hadde Guatemala en 
nettoeksport på noen hundre GWh årlig. Fra og 
med 2010 har Guatemala importert mellom 350 
og 500 GWh årlig, noe som overstiger den årlige 
eksporten. (MEM, 2013:a)

Den nasjonale kommisjonen for elektrisk kap-
asitet regner med en sju prosent økning per år i 
etterspørsel etter elektrisitet de kommende årene. 
Dette tilsier den høyeste etterspørselen etter 
energi vil ligge på rundt 3000 MW i 2027 (MEM, 
2013:a). Dette bestrides imidlertid av Koberle i 
rapporten fra International Rivers. Koberle setter 
spørsmålstegn ved den guatemalanske regjerin-
gens utregning av etterspørsel etter elektrisitet. 
Den årlige økningen på syv prosent ble anslått 
uten å inkludere energieffektivitetsforbedringer. 
I tillegg kritiserer Koberle bruken av BNP som 
grunnlag for å beregne energietterspørsel. Bereg-
ningene ble gjort på et tidspunkt da Guatemala så 
en betraktelig raskere utvikling – en utbyggings-
fase – enn det vil være naturlig at landet fortsetter 
å ha i årene fremover. I følge International Riv-
ers-rapporten vil Guatemala ha en vekst på 50 MW 
per år, i motsetning til den guatemalanske regjeri-
ngens beregninger på 70-90 MW (Koberle, 2012). 

REFORM AV  
ELEKTRISITETS - 
SEKTOREN
Det nasjonale instituttet for elektrifisering, INDE, 
ble grunnlagt i 1959 og var tidligere ansvarlig for 
alle deler av produksjon, overføring og distribus-
jon av elektrisitet i landet. I 1990 var 92 prosent 
av elektrisiteten generert fra statseide selskaper 
(Koberle, 2012). En rekke liberaliseringstiltak 
ble innført på 1990-tallet. Elektrisitetsloven ble 
innført og engrosmarkedet ble dannet i 1996. Det 
statlige monopolet for elektrisitet var brutt og et 
blandet system med en stor andel private aktører 
ble innført (Ferrigno, 2009). 

Elektrisitetsreformen på 1990-tallet delte ulike 
funksjoner for elektrifiseringen inn i produksjon, 
overføring, distribusjon og handel. Samtidig åpnet 
reformen for og la til rette for private initiativ 
i sektoren. To viktige institusjoner ble dannet: 
Den nasjonale kommisjonen for elektrisk energi, 
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CNEE, og administrasjonen for engrosmarkedet, 
AMM. CNEE er ansvarlig for å sette pris, kvoter, 
mengder, samt å promotere utvikling av kapasitet 
og energieffektivitet (Koberle, 2012). AMM har 
ansvar for kontrakter og transaksjoner, samt å sup-
plere tilbud og etterspørsel gjennom det nasjonale 
strømnettverket, SIN. (Hirsch, Utreras, 2010).  

PRIVATISERING AV  
DISTRIBUSJONS SELSKAPER
Reformen på 1990-tallet har ført til at private 
og utenlandske selskaper får tilgang til sektorer 
hvor staten står for autorisasjon og reguleringer 
(Hirsch, Utreras, 2010). Før reformen ble elek-
trisitet tilbudt gjennom to statseide selskaper, Det 
guatemalanske elektrisitetsselskapet (EEGSA) i 
sentrale deler av landet, og Det nasjonale insti-
tuttet for elektrifisering (INDE) i resten av landet 
(Aguinaga et al, 2002). I 1998 ble 80 prosent av 
EEGSA solgt til det spanske selskapet Iberdrola 
(MINECO, 2013). Samme år ble distribusjonen i 
INDE delt i to selskaper:  Selskapet for distribus-
jon av elektrisitet i øst (DEORSA) og selskapet for 
distribusjon av elektrisitet i vest (DEOCSA). 91,4 
prosent av selskapene ble solgt til Distribuidora 
Eléctrica del Caribe SA, et datterselskap av span-
ske Unión Fenosa registrert i Panama (Ferrigno, 
2009, Aguinaga et al, 2002). 

I 1999 fusjonerte aksjonærene i EEGSA og 
holdingselskapet Elektrisk distribusjon i Mel-
lom-Amerika (DECA). I 2010 ble 80 prosent av 
EEGSA solgt til Medellín-gruppen i Colombia.  
(EEGSA, 2011). I 2012 ble størstedelen av aksjene 
i DEORSA og DEOCSA overtatt av det britiske 
fondet Actis og navnet ble byttet til Energuate 
(Prensa libre, 2012). Med andre ord, siden 1998 har 
INDE dramatisk redusert sin betydning til fordel 
for private utenlandske selskaper. 

Strøm blir distribuert gjennom de tidligere 
statlige distribusjonsselskapene EEGSA, DEOCSA, 

DEORSA (Energuate) eller gjennom kommunale 
distributører. Ettersom DEOCSA og DEORSA er 
delt mellom øst og vest regnes bare 800 storfor-
brukere å ha tilgang til flere distribueringssel-
skaper. Dette betyr at det åpne markedet ikke er 
åpnet for at forbrukere får fordeler av konkurran-
sen på markedet (Ferrigno, 2009). 

SUBSIDIERING AV STRØM  
OG VARIASJON I PRIS
Loven for sosial sats ble innført i 2001. Loven sier 
at konsumenter som etterspør under 300 KWh får 
subsidiert deler av strømutgiftene sine. Subsidiene 
ble innført som et hjelpetiltak for de delene av 
befolkningen som historisk sett ikke har hatt til-
gang til strøm eller som har skaffet seg tilgang på 
ulovlig vis. Subsidiene blir dekket av INDE-vann-
kraft ved at elektrisitet blir solgt til en lavere pris 
enn de økonomiske kostnadene (CNEE, 2012). 

Som beskrevet tidligere blir distribusjonen av 
strøm ført gjennom EEGSA, DEORSA og DEOCSA 
eller kommunale distributører. Som tabell 1 viser 
gir de kommunale selskapene mest fordeler av 
subsidiene til sine kjøpere (fra 0,06 til 0,21 USD 
per KWh), etterfulgt av EEGSA (0,24 USD). Den 
sosiale satsen får minst utslag på prisen hos Ener-
guate (DEORSA og DEOCSA) (0,25 og 0,26 USD) 
(Peréz, Villatoro, 2013).

Subsidiene er imidlertid ofte lave sammenlignet 
med det de samme konsumentene må betale 
i kommunal strømavgift. Reglene for avgifter 
varierer avhengig av delstat, kommune og selskap. 
I noen tilfeller varier prisen mer fra kommune til 
kommune enn mellom selskap (Resistencia de los 
pueblos, 2013). Et eksempel er offentlig belysning 
hvor prisen i noen deler av landet ikke overgår 
1,91 USD1 i måneden, mens forbrukere i andre 

1 1, 91 USD regnes som mye for en familie som lever i ekstrem fattigdom og 
uten et fungerende velferdssystem. 
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kommuner må betale opptil 11,42 USD2 i måneden 
(tabell 2) (Peréz, 2013; Recistencia de los pueblos, 
2013).

Tross loven for sosial sats, privatiseringen av elek-
trisitetsmarkedet og at Guatemala i dag har den 
største installerte kapasiteten i Mellom-Amerika, 
er prisen for strøm i Guatemala den høyeste i 
regionen (Fitzpatrick-Behrens, 2009). Selv om 
produksjonen av strøm øker med rundt 25 prosent 
i regntiden varierer ikke prisen spesielt mye mel-
lom de ulike årstidene (Ferrigno, 2009). Reglene 
for prissetting varierer rundt i landet og prisene 
mellom selskapene varierer ikke like mye som 
forskjellene mellom delstatene (Peréz, Villatoro, 
2013). I hovedstaten Guatemala by betaler en kon-
sument 10,78 USD for 80 KWh. Til sammnelign-

2  I august i år inngikk kongressen i dialog med ENERGUATE, CEE og den 
nasjonale assosiasjonen for kommuner om å formulere en lov som regulerer 
kommunal belysning (la recistencia de los pueblos, 2013)

ing kan landsbyene i det nordlige Quiché betale 
opp til 5,08 USD for 3 eller 4 KWh – en pris som 
er ti ganger høyere (Escalón, 2012). 

Som beskrevet regnes bare 800 storforbrukere å 
ha mulighet til å selv kunne velge selskapet som 
genererer og transporterer strøm de bruker. De 
store strømkonsumentene forhandler avtaler for 
kjøp av store kvanta av elektrisitet, og får med 
dette også en god pris. For de øvrige forbrukerne 
kan prisene variere med så mye som 30 prosent 
på transport og opptil 61 prosent på elektrisitet 
(Ferrigno, 2009).

Over halvparten av strømmen i Guatemala blir 
distribuert av EEGSA som distribuerer strøm i de 
sentrale områdene rundt Guatemala by. EEGSA 
selger om lag 40 prosent av energien til sosial 
tariff og 60 prosent av energien usubsidiert  
(CNEE, 2012). 

STRØM-
SELSKAP

SOSIAL 
SATS I  
$/KWH

ENKEL 
SATS I  
$/KWH

KOMMUNE FATTIGDOMS- 
INDEKS (HPI) (%) 

ELEKTRISITETS- 
DEKNING (%)

AVGIFT FOR  
KOMMUNAL  
BELYSNING ($)

DEOCSA 0,26 0,23

Cotzal 83,9 40,0 30,44

Aguacatán - - 5,32

Sacapulas - - 3,87

Chicamán 87,7 29,9 6,19

Uspatán 87,7 40,6 3,16

Nebaj 85,5 65,7 2,38

Santa Cruz Barillas 86,1 56,0 5,86

Cunen 87,6 73,8 3,19

Chajul 92,8 18,8 4,66

DEORSA 0,25 0,25

La Libertad, Petén 79,4 31,7 7,57

San Cristobal Verapaz 76,8 59,4 8,08

Chisec 93,0 35,2 7,14

Cobán 71,7 56,5 7,93

San Andés, Petén 80,0 36,7 11,47

EEM 0,21 0,24 Santa Eulalia 88,8 97,1 1,75

EMRE 0,14 0,16 Ixcán 88,3 90,2 0,99

 
(PERÉZ, VILLATORO 2013) (RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS 2013)
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ENERGI SAMARBEID

Det sentralamerikanske elektrisitetssamarbeidet (SIEPAC) 
er et av prosjektene som får støtte fra Plan Puebla Panama. 
Forhandlingene startet allerede i 1987 og planen er å strekke 
et energinettverk over alle de seks mellomamerikanske nas-
jonene. Energinettverket ble nesten ferdigstilt i april i 2013 
(Johnstone, 2013). Grunnet diskusjon angående landeierskap 
gjenstår fremdeles en 10 km strekning i Costa Rica. En alter-
nativ rute i Costa Rica vurderes og nettverket regnes med å 
være komplett i løpet av 2014 (Castano, 2013). 

Nettverket har kostet 495 millioner amerikanske dollar og 
strekker seg fra Guatemala til Panama gjennom et 1 800 km 
langt nett. Handelskapasiteten er regnet til 300 MW gjen-
nom en gradvis utvikling av markedet. Tross at nettverket 
regnes å være tilnærmet ferdig deler landene mindre enn til-
sammen én prosent av elektrisiteten som blir generert. Dette 
grunnet mangel på overskuddskapasitet (Castano, 2013).

Forkjemperne for SIEPAC mener at ved å koble nasjonene 
sammen i et felles elektrisk nettverk vil kostnader reduseres, 
og føre til mer effektiv bruk av energi. I tillegg vil nettverket 
være med på å skape et konkurransedyktig marked for energi 
i regionen som igjen vil lede til billigere strøm. Samtidig 
understrekes det at nettverket kan bidra til å opprettholde 
energisikkerheten i regionen. SIEPAC ses også som en arena 
for fattigdomsbekjempelse (Johnstone, 2013; Antinori, 2013). 

FORTSATT SVAK INTEGRERING
De mellomamerikanske landene investerer ikke nok til å 
utvide strømproduksjonen til eksport. En forbedret koor-
dinering av nettverket og energipolitikken er også nødvendig 
for at det skal få utslag i strømprisene. Det forventes ikke 
at linjene vil kjøre full kapasitet før 2018. Den begrensede 
elektrisiteten som blir eksportert i Mellom-Amerika blir fre-
mdeles bestemt gjennom kortsiktige bilaterale kontrakter til 
spot-pris. Dette fører til veldig høye priser. Under tørketiden 
kan elektrisitet bli solgt for så mye som 200 amerikanske 
dollar per MWh (Castano, 2013).

PLAN  
PUEBLA  
PANAMA

Plan Puebla Panama er kjent 
som det ‘mesoamerikanske 
integrasjons og utvikling
sprosjektet’. Planen var å 
integrere de ni sørligste, 
meksikanske statene i Mexico 
med MellomAmerika og 
Colombia. Presidentene i de 
øvrige landene undertegnet 
planen, og landene satt i gang 
en rekke infrastrukturpros
jekter, samt elektriske – og 
telekommunikasjonsnettverk 
(Antinori, 2013)
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Tim Stephure, energikonsulent i IHS Global 
Insight, mener at integrering av elektrisitetssamar-
beidet i Mellom-Amerika vil være vanskelig siden 
alle landene har forskjellige lover og tariffregimer. 
Ifølge Stephure er det også en del uoverensstem-
melser hva gjelder elektrisitetskostnader mellom 
landene. Han understreker behovet for en me-
kanisme som kan utjevne disse forskjellene, i 
tillegg til at det er nødvendig å opprette et eget 
lovverk og tariffmekanismer innad i SIEPAC (Ste-
phure i Castano, 2013).  

Samtidig opererer Guatemala med en egen bilat-
eral energiavtale med Mexico. Landene er koblet 
sammen av en 200 megawatts linje (MEM, 2013). 
Det meksikanske statseide strømselskapet CFE 
ønsker tilgang til resten av de mellomamerikanske 
landene, men Guatemala er imot dette. Guatema-
la ønsker å opprettholde det bilaterale samarbeidet 
med Mexico på den ene siden, og det regionale 
på den andre. I tillegg holder Guatemala også 
Belize utenfor det mellomamerikanske samar-
beidet (Castano, 2013). Med andre ord viser ikke 
Guatemala stor vilje til å jobbe for et fullverdig 

TILGANG TIL  
ELEKTRISITET 
Andel av befolkningen  
som har tilgang til strøm (%)

0-40 40-60 60-80 80-90 90-100
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fritt elektrisitetsmarked i regionen. Dette spenner 
ben under argumentet om at de regionale samar-
beidene blir inngått for å nyte av prisfordelene 
som kommer gjennom konkurranseutsettelse av 
energi. 

UTBYGGING AV  
STRØMNETTET  
– ELEKTRIFISERING AV  
RURALE OMRÅDER
Utbygging av strømnettet i Guatemala er hoved-
sakelig overlatt til det private. Dette er en utfor-
dring for de aller fattigste områdene i landet. Selv 
om man har sett en drastisk økning i tilgang til 
strøm fra 1996 frem til i dag - fra 59,1 prosent til 
85,6 prosent - er dette først og fremst takket være 
det offentlige programmet for landsbyelektrifiser-
ing, PER. Programmet ble startet av Det nasjonale 
instituttet for elektrifisering i 1998 og er et pro-
gram som både distribuserer og overfører strøm 
til de rurale områdene av landet. Finansieringen 
kommer fra offentlige midler – salget av DEORSA 
og DECOSA, samt lån fra Den interamerikanske 
utviklingsbanken (MEM, 2011). 

PER var opprinnelig en femårsplan fra 1998 om å 
nå 90 prosent av landets husholdninger sett under 
ett og 75 prosent av husholdningene på landsbyg-
da innen 2004 (Hirsch, Utreras, 2010). 15 år sene-
re mangler fremdeles 14,4 prosent av befolknin-
gen tilgang til strøm (MEM, 2013b). I fem av totalt 
22 delstater mangler 30 prosent eller mer tilgang 
til strømnettet - i ti delstater mangler 25 prosent 
tilgang og i seks delstater mangler 10 prosent til-
gang (MEM, 2011). Kritikere hevder at det ikke er 
elektrifisering som er det viktigste for Guatemalas 
rurale fattige. Mange har ikke råd til å betale for 
strøm selv om den blir installert, og forvaltning av 
skog til brensel er viktigere enn strøm til belysning 
for mange (Taylor, 2005)

Hovedandelen av befolkningen uten tilgang 

til strøm bor i områder de private selskapene 
DEOCSA og DEORSA distribuerer strøm (Ferri-
gno, 2009). PER som er finansiert med offentlige 
midler blir således i praksis styrt av to private 
selskaper som har distribusjonsmonopol i hver 
sin del av landet.  Dette gjør i praksis at de private 
blir subsidiert, samtidig som de selv velger hvilke 
områder de forsyner med strøm. 

I motsetning til i de rurale strøkene, er det til-
nærmert full dekning i byene. Delstaten som 
omringer Guatemala by har størst energitilgang. 
97 prosent av befolkningen har tilgang til strøm. 
Strømnettet er minst utbygd i delstaten Alta Ve-
rapaz. Her har bare 35,4 prosent av befolkningen 
strøm. (se kart på side 19)

Områdene som er markert sort på kartet repre-
senterer områdene med under 40 prosent dekning 
(MEM, 2013). Områdene med mindre enn 40 
prosent dekning er også områder med stor andel 
urfolk, og er de delene av landet som ble hardest 
rammet under borgerkrigen. De samme områdene 
er i dag også områder der fattigdom er særlig 
utbredt, hvor folk har mindre tilgang til offentlige 
tjenester som helse, utdanning og infrastruktur 
og hvor hovedandelen av befolkningen jobber i 
landbruk. 

For de private selskapene blir utbygging av 
strømnettet til landsbygda ikke sett som en lønn-
som investering. Det er dyrt å bygge ut og vil også 
være lite lønnsomt siden strømsalget uansett vil 
være lavt i de fattige, rurale områdene (Ferrigno, 
2009). Ifølge elektrisitetsloven kan selskaper velge 
å selge elektrisitet direkte til storskalabrukere som 
maquila-industrien, fabrikker eller gruveindus-
trien eller de kan eksportere til naboland (Hirsch, 
Utreras, 2010). Dette har ført til at private strøm-
distributører i liten grad investerer i utvidelse av 
strømnettet, men holder seg i urbane områder 
og heller knytter seg opp mot store forbrukere av 
strøm (Ferrigno, 2009). Markedet og lovbestem-
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melsene straffer således lokalsamfunn og fattige i 
avsidesliggende områder. 

Samtidig har ikke selskaper som generer strøm, 
slik som vannkraftverk, lov til å distribuere 
elektrisitet direkte til lokalsamfunn i nærheten 
av prosjektet. Strømmen må gå via autoriserte 
distribusjonsselskaper. Dette vil si at private 
husholdninger kan motta strøm enten gjennom 
det nasjonale strømnettet EEGSA, DEOCSA eller 
DEORSA (nå Energuate) eller kommunale dis-
tributører. Om strømmen går til fattige samfunn 
avhenger av regjeringens politikk, distributører 
og det rurale elektrisitetsprogrammet og ikke av 
strømprodusentere.  Det betyr at vannkraftpros-
jekter vanskelig gir direkte fordeler til de nærlig-
gende lokalsamfunn hva gjelder strømtilgang 
(Hirsch, Utreras, 2010). 

URFOLKS TILGANG  
TIL LAND OG RESSURSER
Ifølge ILO 169 og FNs deklarasjon om urfolksret-
tigheter er hensikten med konsultasjoner at urfolk 
får mulighet til å komme til enighet og informert 
samtykke (FPIC) i prosjekter som direkte berører 
dem. Mineraler og vann regnes som statens eien-
dom i Guatemala. Det gjør at den guatemalanske 
regjeringen mener at de lokale konsultasjonene 
ikke er bindende siden både mineraler og vann er 
statens eiendom. Grunnlovsdomstolen i Guate-
mala har konkludert i flere saker at konsultas-
jonene ikke er bindende. Likevel uttalte grunn-
lovsdomstolen i sammenheng med gruven i San 
Rafael at Guatemala har behov et rammeverk for 
konsultasjonene i landet (Juárez, 2013b).

Urfolk i Guatemalas eget system for landret-
tigheter er basert på kollektive rettigheter. Hus-
stander leier seg bruksrett i lokalsamfunnets 
felleseide jord. Dette systemet er i dag ofte over-
lappet av liberale (juridiske) former for landei-
erskap. Ifølge den guatemalanske grunnloven er 

vann statseid og bruk til sosiale forhold priorit-
eres. Men dette betyr også at det ikke finnes en 
spesifikk vannlov og i praksis blir vann adminis-
trert og brukt uten reguleringer (Hurtado et. al 
2006; Hirsch, 2010). Med andre ord, uklare regler 
for tilgang til ressurser og overlappende former 
for landeierskap kompliserer rettsprosessene bak 
utbygging av vannkraftverk. 

Vann har også en spesiell betydning for urfolk 
i Guatemala. Vannet er nødvendig for alt liv og 
vannkilder brukes ofte i seremonier. Det eksister-
er et kollektivt ansvar for å ta vare på vannet og å 
takke naturen for dens bidrag. 

Områdene der vannkraftanlegg blir bygd er ofte 
områder tett befolket av bønder og urfolk som 
driver med landbruk. De er avhengig av å ha 
tilgang til jord og vann for å sikre egen matpro-
duksjon. 

Magaly Arrecis, professor ved institutt for nas-
jonale problemer ved San Carlos-universitetet 
argumenterer for at vannkraftprosjektene ikke 
har ført til at lokalsamfunnene rundt kraftverket 
har fått strøm, og med dette har ikke lokalbefolk-
ningen noen garanti for at de får noen form for 
kompensasjon selv om de står i fare for å miste 
store deler av sine levevilkår (Juárez, 2013).  Et 
eksempel er Alta Verapaz som er det område med 
mest utbygd vannkraft i Guatemala, samtidig som 
det er området hvor lavest andel av befolkningen 
har tilgang til strøm. 

KONFLIKTER KNYTTET  
TIL VANNKRAFT
I områdene i Guatemala hvor det har blitt satt i 
gang store utvinningsprosjekt har det flere ganger 
oppstått konflikter mellom de som er for og de 
som er imot utbygging. Innbyggerne som er for 
vannkraftverk på sine territorier er redde for at 
de kan miste muligheten til arbeid dersom de 
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motsetter seg utbyggingen. I tillegg tilbyr ofte de 
store prosjektene gaver eller småprosjekter i bytte 
mot at befolkningen åpner for investeringer på 
deres land. Dette setter også landsbylederne i en 
vanskelig situasjon. Det er ofte vanskelig å avvise 
eller godta tilbudene på vegne av hele befolk-
ningen siden gavene kan være spesielt viktige for 
en stor del av befolkningen. For mange av inn-
byggerne kan gavene utgjøre viktige bidrag for å 
forbedre levekårene deres, men på samme tid vil 
kanskje vannkraftverket ødelegge andre deler av 
levekårene. Konsekvensene av vannkraftverket vil 

også kunne være mer ødeleggende for noen enn for 
andre, noe som også kan være med å bidra til konf-
likter lokalt (Hirsch, Utreras, 2010; Escalón, 2012).

De lokale konfliktene rundt vannkraft blir for-
sterket av religiøse og politiske faktorer. 

Mange av landsbyene hvor store utvinningspros-
jekt settes i gang har en sterk evangelisk kirke. De 
evangeliske kirkene i Guatemala kommer hoved-
sakelig fra USA og har røtter i en politisk kristen-
konservativ tradisjon hvor økonomisk utvikling 

RIO DOLORES,  
ALTA VERAPAZ

Alta Verapaz er en delstat i det 
guatemalanske høylandet hvor 
rundt 91 prosent av befolkningen 
er Mayafolk. Tall fra 2011 anslår 
at 78 prosent av befolkningen i 
delstaten lever under den nasjo
nale fattigdomsgrensen, og 40,5 
prosent av disse i ekstrem fattig
dom (INE, 2011). Hovedandelen av 
befolkningen er småbønder hvis 
levekår blir sikret gjennom dyrking 
av mais og bønner. Alta Verapaz 
er den delstaten i Guatemala med 
lavest tilgang til strøm, bare 35,4 
prosent av befolkningen har til
gang. Best dekning i Alta Verapaz 
har Coban, hvor Rio Dolores ligger. 
Der har nær 56 prosent av befolk
ningen tilgang på strøm (MEM, 
2011). 

Vannkraftselskapet Santa Rita fikk 
lisens fra gruve og energidepar
tementet til å bygge ut vannkraft 
ved elven Dolores i 2008. I 2010 
da lokalbefolkningen fikk vite om 
planene for utbygging ble det 
arrangert en rekke åpne møter og 
konsultasjoner i lokalsamfunnene. 
Minst 20 landsbyer kom frem til 

at de ikke ønsket utbygging av 
vannkraftverket på deres territor
ier. Tross dette startet Santa Rita 
utbyggingen i februar 2012. De 20 
landsbyene svarte med å organ
isere en fredelig demon
strasjon ved inngangen 
til selskapets område. 
Da anklagde selskapet 
fem landsbyledere for 
uro og stjeling fra 
selskapets om
råde. Myndighe
tene satte da opp 
en militærpost i 
landsbyen Mon
te Olivo («Histo
rien til Monte Olivo», 
20131). Etter dette har konflikt
nivået vært svært høyt i området.

18. mars i 2013 organiserte flere 
landsbyer rundt elven Dolores en 
fredelig marsj i Guatemala by hvor 
de krevde svar på hvorfor myn
dighetene hadde innsatt en mil
itærpost i Monte Olivo. Myndighe
tene svarte at lokalsamfunnene 
hadde søkt om militær assistanse 

1  Dette avsnittet er først og fremst basert på 
en felles erklæring om historien til Monte Olivo – 
undertegnet av 20 ulike organisasjoner

for å bevare freden i området. 
Denne søknaden var fremmed for 
landsbylederne. En måned senere 
svarte de 30 landsbyene myn
dighetene med en demonstrasjon 

foran militærposten. 
Militæret trakk seg ut 
av landsbyen som følge 
av dette (Ibid). 

7. 8. august 2012 
sendte flere 
landsbystyrer 

ved Rio Dolores 
en felles søknad til 

direktivet for miljø i 
Coban. I søknaden ba 

de om utredning av hvilke 
miljøeffekter og konsekvenser 

for økosystemet i Rio Dolores 
utbyggingen av vannkraftverket 
Santa Rita ville ha. Kommunestyr
et svarte aldri. Istedet ble landsby
styrene nektet innsyn i kommun
ens planer for det kommende året 
(Ibid). 

12. oktober i 2012 gikk landsbyene 
til aksjon ved Rio Dolores. Flere 
menn tok ned og ødela strømn
ingsmålere som var installert som 
del av utredelsen før utbyggingen 
(Ibid). 
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kommer som en velsignelse fra Gud og selskap-
ene ønskes velkommen for å bringe velstand til 
landsbyen. Mange kirker er også nært knyttet opp 
mot politikken til myndighetene i landet (Even-
stad, 2012; Escalón, 2012). I tillegg har fremdeles 
mange guatemalanere borgerkrigen sterkt i minne 
og ønsker ikke å blande seg borti «problemer», 
det vil si politisk betente temaer som vannkraft. 
Dette til tross, et stort antall landsbyer i høylandet 
er veldig godt organisert med aktive landsbystyrer 
og velfungerende allmøter som jobber aktivt mot 
utbyggingene (Escalón, 2012). 

De lokale konfliktene blir også forsterket av 
mangel på informasjon om hva som er de reelle 
konsekvensene av utbyggingene. Det er gjerne be-
grenset hvilke impulser og informasjon store deler 
av lokalbefolkningen har tilgang til. Dette er både 
på grunn av mangel på utdanning og informasjon-
skanaler. Rykter spres mye lettere på landsbygda 
enn i byen og den informasjonen folk sitter inne 
med kommer ofte fra enten landsbystyret, organi-
sasjoner eller myndigheter. Myndighetene lar ofte 
være å informere og inkludere lokalbefolkningen 
i beslutningsprosesser og dette danner grobunn 

Ulike organisasjoner, deriblant 
Center for Rural Development 
(CEDER)2, tok kontakt med 
landsbyledere for å be om hjelp 
til å overbevise landsbybeboerne 
om å tillate utbyggingen av Santa 
Rita. De tilbød dem tilgang til 
jord, vann, veier og andre goder, 
men de klarte ikke å få med seg 
landsbyene. Flere ledere mottok i 
ettertid trusler om arrest (Ibid).

Direktøren for CEDER, Claudia 
Villagrán, tok i januar kontakt med 
en av landsbylederne, David Chen, 
for å innlede forhandlinger mellom 
lokalbefolkningen og selskapet 
som ønsker å bygge ut Santa Rita. 
David Chen holdt et åpent møte 
for å legge frem ønsket fra CEDER 
med landsbystyrene og befolknin
gen. Svaret fra befolkningen var 
at de var villige til å inngå forhan
dlinger dersom arrestordene mot 
de fem tiltalte landsbylederne 
ble trukket. Selskapet og CEDER 
svarte aldri. 

2  CEDER – Center for Rural Development er en 
NGO som jobber med «tredjeparts løsning av konf-
likter» i Guatemala. Organisasjonen blir kritisert 
for å få føringer/operere på vegne av regjeringen 
(Bat ijul, 2013)

I mars 2012 annonserte selskapet 
at de ville sette i gang forbedring 
av veien frem til området hvor 
kraftverket planlegges å bygges. 
Veien må krysse fincaen3 Xalaha 
Canguinic for å nå frem til instal
lasjonsområdet. I juli 2012 utførte 
mellom 4060 personer en aksjon 
mot vannkraftverket. De brant 
en maskin som befant seg på 
fincaen. I ettertid mottok lederen 
David Chen flere trusler. 

14. august 2012 kom tre personer 
som utga seg for å være politi til 
lokalene hvor Chen jobber. De 
påståtte politimennene tvang seg 
inn med makt og ville arrestere 
Chen og stille ham for retten i 
Coban. Mennene kunne ikke 
vise til identifikasjonspapirer og 
lyktes ikke med å få med seg 
landsbylederen (Ibid). 

23. august, ni dager senere, møtte 
Guillermo Pacay Bol som var 
ansatt i Santa Rita opp hos Chen 
personlig. Chen var ikke hjemme 
og Pacay trakk våpen mot faren 
og Chens bror. Han avfyrte flere 

3  Finca betyr en stor rural landeiendom og er 
ofte knyttet til en gård eller plantasje. 

skudd og to av landsbylederens 
sønner kom i skuddlinjen. Hageo 
Isaac Maas Guitz (13år) ble skutt 
i brystet og David Estuardo Pacay 
Haas (11år) i hodet. Begge døde 
av skadene (CIDH, 2013). 

Landsbyen Monte Olivo ventet 
at politiet straks ville komme til 
åstedet, men da de fortsatt ikke 
var kommet etter 14 timer sendte 
landsbyen en gruppe personer 
som skulle prøve å få tak i politiet. 
De fikk ulike tilbakemeldinger, 
men den endelige beskjeden var 
at politiet og landsbyen hadde 
en avtale om at landsbyen ikke 
ønsket å se militæret på deres ter
ritorier etter konfliktene året før og 
at de derfor ikke kunne komme.

Lokalbefolkningen i Monte Olive 
anholdt i Guillermo Pacay Bol 
i påvente av at politiet skulle 
komme, men politiet kom aldri til 
drapsstedet den natten. Pacay 
Bol ble i løpet av natten drept av 
representanter fra lokalbefolknin
gen. Dagen etter kom politiet i 
samarbeid med millitærpolitiet for 
å hente Pacays lik («Historien til 
Monte Olivo», 2013). 
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for misforståelser og mistro. Med andre ord, det 
er vanskelig for befolkningen å skille mellom hva 
som er sant, rykter og usant i møte med debatten 
mellom de økonomiske interessene og lokalsam-
funnets interesser. Det gjør det svært vanskelig for 
lokalbefolkningen å gi et informert samtykke til 
utbyggingene (Escalón, 2013). 

Noen steder, hovedsaklig nordvest i Guatemala, 
har det blitt utført lokale konsultasjoner i tråd 
med Guatemalas kommunelov og i overensstem-
melse med FNs erklæring om urfolksrettigheter. 
Felles for konsultasjonene har vært at det har 
vært stor deltakelse fra lokalbefolkningen. Urfolk 
viser generelt motstand mot store utenlandske 
investeringer som trekker ressurser ut av landet 

 
Delstaten Huehuetenango, som 
ligger vest i Guatemala, har relativ 
god strømdekning. Totalt har 86,2 
prosent av befolkningen tilgang til 
strøm, men den er svært ujevnt 
fordelt. 

I byen Barillas, som etter delstat
shovedstaten Huehuetenango er 
den største byen i delstaten, er 
det bare 54,6 prosent av befolk
ninen som har tilgang til strøm 
(MEM, 2011). 

Rundt 65 prosent av befolkningen 
i Huehuetenango regnes å være 
Mayafolk. Denne andelen er 
betraktelig mye høyere på lands
bygda. Det er mye fattigdom i 
Huehuetenago. Tall fra 2011 anslår 
at 60,5 prosent av befolkningen 
lever under den nasjonale fattig
domsgrensen, og av disse lever 
9,59 prosent i ekstrem fattigdom 
(INE, 2011). Hovedandelen av 
befolkningen som bor i områdene 
rundt Barrillas er småbønder som 
lever av å dyrke mais og bønner. 

Huehuetenango var et av om
rådene hvor geriljaen El Ejército 
Guerrillero de los Pobres (Geril

jahæren for de fattige) hadde godt 
fotfeste under borgerkrigen, noe 
som bidrog til at krigen rammet 
området spesielt hardt (Hurtado, 
2012 i Bastos & León, 2013; CEH, 
1999). Samtidig grenser delstaten 
Huehuetenango til Mexico og er et 
spesielt attraktivt område 
for menneskesmuglere 
og narkotrafikanter. 
Dette har ført til at 
narkotikasmuglere og 
store narkobaroner 
har kontroll over 
store deler 
av delstaten 
(AguilarStøen, 
2013). 

I 2007 fikk det 
spanske selskapet 
Ecoener Hidralia Energia øynene 
opp for de store vannressursene i 
området. (Cabanas, 2012 i Bastos 
& Leon, 2013). Econer dannet 
Hidro Santa Cruz for å utvikle 
prosjektet Q´ambalam. Prosjektet 
blir delfinansiert av Norfund1. 
Utbyggingsarbeidet ble startet 
uten at lokalbefolkningen ble 
informert eller konsultert. Territor
ier ble kjøpt opp av ulike personer 
som ga uttrykk for at de ønsket å 
kultivere kaffe og kardemomme. I 
2009 ba landsbystyrene ledelsen i 

1  Norfund frosset midlene til Hidro Santa Cruz 
i mai 2012.

Barillas om å formulere et opprop 
mot prosjektet og annonsere at 
lokalsamfunnene krevde å bli 
konsultert. Selskapet svarte med 
å involvere seg mer i politikken og 
alliere seg med politikere. Større 
landområder ble kjøpt opp og 

presset mot lokalbefolk
ningen økte (Bastos & 
Leon, 2013).

I 2010 søkte Hidro Santa 
Cruz kommunestyr

et i Barrillas om 
lisens til å bygge 

kraftverket. Etter 
konsultasjoner med 

landsbyene i områdene 
som ville rammes fikk 

søknaden avslag. På tross 
av avslaget satte selskapet i 

gang utbyggingen. De gjerdet inn 
området, stengte veier, felte trær 
og startet konstruksjonsarbeidet. 
I tillegg ble 50 armerte sikkerhets
vakter ansatt for å vokte området 
(Bastos & León, 2013; Zurda, 
2013). Landsbystyrene søkte igjen 
kommunen om støtte til å stoppe 
utbyggingen. Styrene søkte også 
om mer politi for å hindre makt
demonstrasjoner fra selskapets 
sikkerhetsvakter (Bastos & Leon, 
2013). 

9. mars 2012 organiserte en 
aksjonistgruppe fra Barrillas en 
demonstrasjon ved et av utbyg

SANTA CRUZ  
BARRILLAS,  
HUEHUETENANGO
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og ødelegger levekår og øko-system. Særlig siden 
de ofte ikke gir lokalbefolkningen fordeler eller 
kompensasjon for de tapene de lider av som følge 
av industriene (Escalon 2013, Zurda, 2013). På 
tross av dette er det mange eksempler på at sel-
skapene har trosset lokalbefolkningens ønske og 
satt i gang utbygging. I de tilfellene der dette har 
skapt konflikt har myndighetene satt inn hæren 

og brukt makt for å forsvare bedriftenes interesser 
(Bastos & Leon, 2013). 

Urfolk, NGOer og landsbypolitikere som jobber 
mot vannkraftverkutbygging protesterer også mot 
at staten lar bedrifter gjennomføre konsultasjons-
prosessene fordi de mener dette ikke sikrer at det 
er en demokratisk prosess (Hirsch, Utreras, 2010). 

gingsstedene. Utpå natten ble en 
av maskinene på området satt fyr 
på. Selskapet anklagde demon
strantene for å stå bak brannen, 
men det fins ingen bevis på hvem 
som var ansvarlig. 15. april ble en 
udetonert bombe på veien som 
leder til anlegget utløst av en for
bipasserende hund. Det nasjonale 
politiet, hæren og representanter 
fra myndighetene kom raskt til ste
det og søkte etter bomber. Dagen 
etter ble det utlyst arrestordre på 
23 landsbyledere (Bastos & Leon, 
2013; Zurda, 2013).   

1. mai samme år ble Francisco 
Andres Miguel drept og to per
soner hardt skadet. Ryktene sa 
at angrepet ble utført av sikker
hetsvakter fra Hidro Santa Cruz. 
Befolkningen organiserte en 
spontan marsj på leting etter den 
antatte gjerningsmannen. Marsjen 
endte i et blodig slagsmål ved en 
militærpost. Regjeringen svarte 
med å sende hæren til området og 
erklære unntakstilstand i 30 dager. 
260 politifolk og 370 soldater ble 
sendt til Barrillas. I forbindelse 
med protestene ble ni landsby
ledere satt i fengsel i åtte måned
er uten dom (Bastos & León, 
2013; Evenstad, 2012). 

Unntakstilstanden blir beskrevet 
som en maktdemonstrasjon fra 
myndighetenes side. Det eks

treme nærværet av politi og hæren 
skapte frykt og krigslignende 
scener i området. Dette skapte en
gasjement hos mange organisas
joner og menneskerettighetsak
tivister. Det internasjonale blikket 
rettet mot unntakstilstanden, samt 
en stor fredelig demonstrasjon 
15. mai førte til at presidenten 18. 
mai annonserte tilbaketrekking av 
styrkene (Zurda, 2013). 

Tre rettssaker har blitt ført som 
følge av hendelsene rundt Hi
dro Santa Cruz. To saker mot 
landsbylederne og en mot de 
anklagede for drapet på Fransico 
Andres Miguel. I rettssakene mot 
landsbylederne har tiltalene vært 
uklare, selvmotsigende og bært 
preg av mye repetisjon. Den første 
rettsaken ble ført mot lederne 
som ble anklaget for å ha tent på 
en maskin 9. mars 2012. Ankla
gene var uklare og rettssaken 
endte med at det ble reist tiltale 
mot ytterligere ti nye landsby
ledere. Organisasjonen Guate
mala Human Rights Comission 
skriver at familiemedlemmene til 
de tiltalte rapporterte om sterkt 
press om å innrømme skyld. De 
mottok tilbud og lovnader om 
mildere straffer og pengegaver fra 
representanter som representerte 
Hidro Santa Cruz dersom de fikk 
de tiltalte familiemedlemmene til å 
tilstå. Flere kvinnelige familiemed

lemmer forteller også om seksuell 
trakassering for å få mennene til å 
innrømme skyld. Til slutt ble ingen 
av de tiltalte dømt (Zurda, 2013). 
Det ble derimot de to siktede 
for drapet på Francisco Andres 
Miguel. Dommen anses som en 
seier for motstandskampen, men 
undertrykkelsen mot befolkningen 
som ikke ønsker vannkraftverket 
på sine territorier fortsetter. To av 
de som ble fengslet i 2012 er igjen 
satt i fengsel (Ortiz, 2013).

4. september i 2013 besøkte pres
ident Otto Perez Molina og repre
sentanter fra delstatsregjeringen 
regjeringen Huehuetenango, hov
edstaden i delstaten Santa Cruz 
Barrillas sogner til. Presidenten dro 
på besøk for å møte lokalbefolk
ningen og vise at han var åpen for 
dialog. Tross dette fikk aldri lands
bylederne som leder befolknin
gene nær vannkraftverket vite om 
besøket, så det ble lite mulighet 
for faktisk dialog. Under besøket 
holdt presidenten en tale for flere 
hundre fremmøtte mennesker. Da 
han spurte forsamlingen: Ønsker 
dere utvikling?, fikk han et rungen
de “nei” som svar. (youtube.com, 
2013; Mérida, 2013).
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ENERGI FOR  
UTVIKLING?

GJENSIDIG  
MISTILLIT
Den interamerikanske utsendingen for mennes-
kerettigheter, Shelton Rivero, rapporterte i august 
i 2013 at det er et høyt nivå av mistillit i lokal-
befolkningen og hos urfolk mot statlige myn-
digheter i Guatemala. Hun rapporterte samtidig 
at mistilliten er gjensidig (Shelton, 2013).

Studier utført av den uavhengige organisasjonen 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLASCO) har vist at det er en høy grad av mistillit 
og skepsis til lokalsamfunnene blant offentlige 
tjenestemenn i Guatemala (Barreto, 2012). I følge 
tjenestemennene blir lokalsamfunn manipulert 
av eksternt finansierte grupper (Zurda, 2013). 
Denne mistilliten blir forsterket av informasjon-
skampanjen som pågår for å kriminalisere sosiale 

bevegelser i Guatemala. Som beskrevet blir ofte 
urfolk kritisert for å være motstandere av ut-
vikling. I guatemalansk media blir motstandere 
mot vannkraftverk ofte beskrevet som terrorister 
som ødelegger for utviklingen av landet (Hirsch; 
Utreras, 2010). Opposisjonen blir også undervu-
rdert og beskrives som en begrenset gruppe som 
ikke taler på vegne av folket eller at de manipul-
erer lokalbefolkningen til å demonstrere (Ibid). 
I store nasjonale aviser spres rykter og påstander 
om «terroristorganisasjoner» eller «NGO-er fra 
byen» som «manipulerer» de «stakkars anal-
fabetindianerne» som ikke vet sitt eget beste (La 
farsa del genocidio en Guatemala). 

Dette forsøket på å svekke urfolks integritet 
henger også sammen med konfliktlinjene man 
kan spore tilbake til borgerkrigen og lenge før 
den igjen også. Mye tyder på at det hos mediene, 
myndighetene og selskapenes eksisterer en grad 
av rasistisk og nedvurderende syn på urfolk, deres 
rettigheter og kultur. Dette kan være med på å 
forsterke polariseringen av konfliktene og er spesi-
elt skummelt med tanke på folkemordet som ble 
begått mot urfolk under borgerkrigen. 

ALTA VERAPAZ 2009.  FOTO: JORGE CABRERA (CC)
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KRIMINALISERING  
AV SOSIAL PROTEST
I en nylig utgitt rapport skrevet på vegne Guate-
mala Human Rights Comission blir overtramp-
ene mot befolkningen i Barrillas beskrevet som 
et resultat av myndighetenes ønske om å beskytte 
selskapets interesser, få større militær kontroll og 
kontrollere og nøytralisere sosial protest. For å op-
pfylle sine ønsker har myndighetene og selskapet 
utviklet en strategi for kriminalisering av sosial 
protest og sosiale bevegelser. Dette skjer både 
gjennom media, som beskrevet over, og gjennom 
et sterkere militært nærvær og bruk av unntakstil-
stand (Zurda, 2013).  

Videre vektlegger rapporten myndighetene og 
selskapers bruk av det juridiske systemet for å 
kriminalisere opposisjonen. Dette gjøres gjen-
nom å anklage og sende ut arrestordre på sentrale 
skikkelser hos lokalbefolkningen som har satt 
spørsmålstegn ved myndighetenes interesser. 
Media blir også brukt for å peke ut de «skyldige» 
og til å forsterke bildet av motstandere, ofte kalt 
opposisjonen, som terrorister (Ibid).  

I eksemplene fra Santa Cruz og Rio Dolores har 
utallige personer blitt anklaget for kriminelle 
handlinger, fått utsendt arrestordre mot seg, og 
blitt arrestert uten dom, som følge av motstand 
mot vannkraftverkene. Militæret har vært aktivt 
inne i begge tilfellene. 

MOTSTAND MOT «UTVIKLING»
Utvikling og at urfolk er motstandere av ut-
vikling er temaer som går igjen i guatemalanske 
medier når utbygging av vannkraftverk diskuteres. 
Det rungende «nei» på om de ønsket utvikling 
fra de flere hundre tilhørere som møtte president 
Otto Perez Molinas i Huehuetenango i september 
(se case fra Santa Cruz Barillas side 24), betyr ikke 
at befolkningen ikke ønsker bedre veier, skoler 
eller helsevesen. Lokalbefolkningen ønsker en 

annen type utvikling enn det presidenten refere-
rer til. Perez Molinas blir oppfattet som å repre-
sentere en utvikling for private selskaper, selskaper 
som har som målsetting å tjene penger. Utviklin-
gen han snakker om blir da ikke det samme som 
utvikling for lokalbefolkningen. Regjeringens 
energiplan publisert i 2013 er også kritisert for å 
mangle inkluderings- og utviklingsperspektiv.

UTVIKLING TIL FORDEL  
FOR STORINDUSTRI
De store vannkraftutbyggingene har til hensikt å 
levere elektrisitet til de voksende energikrevende 
industriene i Guatemala, ifølge Susan Fitzpat-
rick-Behrens, som er professor i historie ved Cal-
ifornia State University. Direkte investeringer i 
Guatemala økte med 56 prosent i 2008, hovedvek-
ten av disse var rettet mot vannkraft, gruvedrift, 
oljeutvinning og palmeoljeplantasjer. Tilgang på 
energi er en av hovedutfordringene for utvikling 
av industri i Guatemalas frihandelsområder. 
Mange av de samme utenlandske selskapene som 
investerer i vannkraftverk – Jaguar Energy, Duke 
Energy, ESI, Unión Fenosa, Grupo Terra og Solel 
Boneh International, investerer også i industrier 
som er avhengig av tilgang til mye strøm. Med de 
høye strømprisene i Guatemala skapes insentiver 
for bedrifter for å forbedre tilgangen til og prisen 
på elektrisitet (Fitzpatrick-Behrens, 2009). Insen-
tivloven for fornybar energi (2003) sier at investor-
er i blant annet vannkraftsektoren kan operere i 
landet i ti år uten å betale skatt (Hirsch, Utreras, 
2010). 

Arbeidsforholdene i maquila-industrien har lenge 
vært utsatt for kritikk. Human Rights Watch 
har skrevet flere svært krasse rapporter om arbe-
idsforholdene i Guatemala. De viser også til at 
Den internasjonale fagforeningskonføderasjonen, 
ITUC, rapporterer at minst 10 fagforeningsak-
tivister ble drept i 2011 (HRW, 2013). USAs myn-
digheter åpnet i 2011 sak mot Guatemala under 
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The United States – Dominican Republic – Cen-
tral America Free Trade Agreement (CAFTA) for 
å få bedret arbeidsforholdene i landet. Tiltak for 
arbeiderrettigheter i eksportindustrien har vært et 
av satsningsområdene i etterkant av denne saken. 
I oktober i 2013 truet USA med å gjenåpne saken 
for å få guatemalanske myndigheter til å hånd-
heve arbeiderrettigheter i henhold til landets lover 
(USTR, 2011 & 2013).

EEGSA distribuerer 75 prosent av strømmen i 
Guatemala. Selskapet gir strøm til områdene 
rundt Guatemala by. Dette er området med 
høyest befolkningstetthet i landet samtidig som 
det også er området hvor det er bygd ut mest 
storindustri. Dette er en indikator på at meste-
parten av strømmen som blir distribuert i landet 
går til storindustri. På tross av utviklingsprogram 
og subsidiering i energisektoren har de fattigste 
områdene dårligst tilgang til elektrisitet, i tillegg 
til at de har høyest strømpris. Det lønner seg ikke 
å utvide strømnettet eller selge strøm til fattige 
deler av landet. Dette fører til at energisektoren 
ikke fører til utvikling for den gjengse guatemala-
neren, men heller for storindustri og utenlandske 
investorer. 

PRISEN PÅ STRØM  
I GUATEMALA ER  
HØYEST I MELLOM-AMERIKA
Som beskrevet tidligere har ikke det statlige 
monopolet som ble utfordret ved liberaliseringen 
på 1990-tallet ført til konkurranse i priser. Tilbud 
og etterspørsel etter strøm i Guatemala går nesten 
i null, men tross økning i energikapasitet reflek-
teres ikke utviklingen i lavere priser. Prisen på 
strøm i Guatemala er den høyeste i Mellom-Amer-
ika. Vise-energiminister Edwin Rodas sier at pris-
ene ikke har gått ned både fordi vannkraftverkene 
ennå ikke produserer strøm. Han har også uttrykt 
at selv om strømmen er ”fornybar” betyr ikke det 
nødvendigvis at den er billig (Juárez, 2013). 

To av hovedargumentene for utbyggingen av Det 
sentralamerikanske energisamarbeidet (SIEPAC) 
er å øke priskonkurransen og bedre strømtilgang. 
Som nevnt tidligere eksisterer det fremdeles 
mange legale hindringer for at strømprisene 
faktisk kan konkurrere. I tillegg fins det en rekke 
bilaterale avtaler som heller presser priser opp 
ettersom all overskuddsstrøm blir eksportert ut av 
landet.  Dette beskriver den tidligere presidenten 
i den guatemalanske sentralbanken, Lizardo Sosa, 
som bekymringsverdig (Ferrigno, 2009).  

Selv om en forbruker kjøper strøm til spot-pris 
varierer ikke prisen spesielt mye mellom regn – og 
tørketid. Dette tatt i betrakting at genereringen av 
strøm øker med 25 prosent i regntiden (Ferrigno, 
2009). Som beskrevet, har tiltaket med sosial sats 
på strøm gitt befolkningen som mottar strøm fra 
kommunale distributører lavere pris, men kom-
munale avgifter for strøm gir ofte større utslag enn 
selve prisen på strøm (Peréz, 2013). 

At staten har ansvaret for reguleringen av ener-
gisektoren, men at koordineringen mellom de 
ulike institusjonene, på forskjellige nivå og på 
tvers av sektorer, er uoversiktlig og lite gjennom-
siktig har skapt mye frustrasjon hos de private 
forbrukerne (Ibid). Høye priser og dårlig tilgang 
til strøm har nøret opp under mistilliten som 
ligger hos lokalbefolkningen. 

UTVIKLING PÅ  
URFOLKS PREMISSER
Å leve i pakt med naturen og kollektiv samfunn-
sorganisering er viktige deler av urfolks kultur. 
Dette gjør at helse, klima og avskoging også står 
høyt på listen over prioriteringer i kommune-
styrene i områdene hvor urfolk bor. Elektrisitet 
er også et viktig satsingsområde også for urfolk. 
Samtidig kjemper landsbyer for å kunne beholde 
sin kultur og sitt kollektive eierskap til land og 
naturressurser. Utvikling blir ikke bare regnet i 
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økonomiske termer, men som et hele der alle deler 
og medlemmene av samfunnet skal være med. For 
urfolket er det viktig at utvikling ikke skal gå på 
bekostning av kultur, helse eller natur (Evenstad, 
2012:C).  

Verken ved Rio Dolores eller i Barrillas har 
lokalbefolkningen blitt konsultert av vannkraft-
selskapene. I følge ILO 169 er det statens ansvar 
å konsultere lokalbefolkningen, ikke selskapene. 
Hovedandelen av befolkningen er fattige bønder 
og elvene som omkranser landsbyene er en viktig 
del av deres grunnleggende levekår. Økologi-
kollektivet Madreselva (2013) legger vekt på at lys 
i husene ikke kompenserer for tapet av elvene i 
områdene rundt landsbyene. I tillegg gjør insen-
tivloven for fornybar energi (2003) at selskapene 
ikke trenger å betale skatt til kommunen hvor det 
bygges ut fornybare energikilder (Hirsch, Utre-
ras, 2010). Dette tilsier at kommunen heller ikke 
får noen økonomiske fordeler av utbygging på 
dens territorier. I tillegg er det heller ikke gitt at 
utbygging av vannkraft fører til bedre tilgang til 
strøm for de nærliggende samfunnene. Med andre 
ord faller argumentet om energi for utvikling lett 
gjennom for lokalbefolkningen der store vannk-
raftverk bygges ut.

KONSULTASJON AV  
LOKALBEFOLKNINGEN
Santa Cruz og Rio Dolores er bare to av flere ek-
sempler på hvordan selskaper, med myndighetene 
i ryggen, ikke anerkjenner de lokale konsultas-
jonene som lokalbefolkningen har utført. Dette 
var også FNs utsending på urfolksrettigheter, 
James Anayas, konklusjon etter hans besøk i Gua-
temala i 2011. Ifølge Anaya har ikke myndighetene 
etablert rettslige rammer og prosedyrer for å sikre 
at konsultasjoner iverksettes på en tilfredsstillende 
måte. Både regjeringen, næringslivet og lokal-
samfunn har feiltolket loven. Konsultasjonen blir 
forstått som et spørsmål om stemmegivning hvor 

man enten godkjenner eller avviser et prosjekt. 
Anaya påpeker at den internasjonale oppfatning 
er at slike konsultasjonsprosesser bør være åpne 
og inkluderende prosesser med dialog og forhan-
dlinger. Konsultasjonen bør tilrettelegges slik at 
partene best mulig kan komme hverandre i møte 
(Anaya, 2011).

I de nevnte eksemplene ovenfor har private kon-
sulenter parallelt utført egne konsultasjoner med 
lokalsamfunnet som ikke er godkjent eller regul-
ert av lov. De private selskapene oppfatter at hen-
sikten med konsultasjonene kun er å informere 
og få kommentarer til foreslåtte prosjekt. Konsul-
tasjonene i regi av selskapene er ikke åpne for alle 
og man informerer ikke lokalbefolkningen om 
de miljø- og helsemessige konsekvensene driften 
kan påføre nærmiljøet. Lokalsamfunn har ikke 
mulighet til å forhandle om vilkårene for driften 
eller om bruken av overskuddet som genereres av 
prosjektene. Selskapene ansetter konsulenter som 
tilbyr lokalsamfunnene utviklingsprosjekter som 
fotballbaner, vedlikehold av skoler, stipender for 
de som er enige med prosjektet og lignende. Dette 
har ført til intern splittelse mellom de i sivilsam-
funnet som er “for “og de som er “mot” prosjek-
tene (Hirsch, Utreras, 2010). 

”Det er ingen vilje til å høre på hva lokalbefolk-
ningen ønsker og trenger i de områdene hvor 
økonomiske aktiviteter blir utført” sier Eduardo 
Sacayón, direktør på instituttet for interetniske 
studier ved San Carlos-universitetet. Tvert om 
tendenderer myndighetene til å bruke makt for 
å vise selskaper og investorer at de er villige til å 
støtte dem på tross av hensynet til majoriteten 
av befolkningen som blir berørt av aktivitetene. 
Hovedproblemet er mangelen på interesse for å 
studere urfolks behov, spesielt knyttet til utnyt-
telse av naturressurser, mener Sacayón (Valladares, 
2012).  Dette stemmer overens med erfaringene fra 
Santa Cruz Barrillas og Rio Dolores. 
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KONKLUSJON

Forfatterne av denne rapporten er ikke uenige 
i at Guatemala trenger mer elektrisk energi og 
mer vannkraft. Samtidig mener vi at effektene 
av dagens regime for utbygging og distribusjon 
av vannkraft har negative virkninger for urfolk, 
utvikling og økosystemer i Guatemala. 

FORSTERKEDE KONFLIKTLINJER
Vi har i denne rapporten sett at utbygging av 
vannkraft skaper konflikter. Disse konfliktene går 
i stor grad langs økonomiske og sosiale skillelin-
jer og forsterker allerede eksisterende konflikter. 
Urfolk og sosiale bevegelser er ofte motstandere 
av vannkraftutbygginger. Konflikter som oppstår 
rundt vannkraftprosjekter forsterker mistro mot 
sentralmakt og eliten. Den tette sammenvevingen 
av politisk og økonomisk elite i Guatemala gjør 
at opposisjonelle har liten tiltro til staten. Det er 
mange tegn på at det er med rette.

Det er en gjensidig mistillit mellom urfolk og sen-
trale myndigheter i Guatemala. Den økonomiske 
og politiske eliten og media har et ansvar for å 
bygge ned denne mistilliten. Myndighetene bidrar 
direkte til stigmatisering gjennom å tegne et un-
yansert og til tider rasistisk bilde av marginaliserte 
grupper i media. I tillegg bidrar også vilkårlig 
håndhevelse av loven til den sterke mistilliten mot 
myndighetene hos lokalbefolkningen. Mennes-
kerettighetsobservatører rapporterer om vilkårlige 
arrestasjoner og unnlatelser fra politiet.

VANNKRAFTPROSJEKTER  
ER SKADELIGE
Guatemalas urfolk lever fortsatt med minner 
fra borgerkrigen og de grove overgrepene mot 
urfolk som den førte med seg. Utbyggingen av 

Chixoy-vannkraftverket og massakrene tidlig på 
1980-tallet er en skamplett på Guatemalas histo-
rie. Det svake rettsoppgjøret etter borgerkrigen 
gjør at hendelser i dag av mange tolkes i samme 
kontekst. Som vi har sett i denne rapporten 
forekommer fortsatt vold og drap i konfliktene 
knyttet til utbygging av vannkraftverk. Bruken av 
militær unntakstilstand i forbindelse med mange 
av disse konfliktene er også traumatiserende for 
urfolkssamfunn som frykter militæret.

I tillegg spiller den fysiske endringen av naturres-
sursgrunnlaget for lokalsamfunn også en viktig 
rolle. Sivilsamfunnsorganisasjoner påpeker at tap 
av vann eller elver er et tap som ikke kompenseres 
selv om en får elektrisitet. Det er også omfat-
tende skattefritak for bedrifter som driver med 
vannkraft. De representerer derfor begrenset med 
inntekter for områdene hvor de bygges ut. 

LOKALT SELVSTYRE  
– URFOLKS SELVRÅDERETT
Majoriteten  av urfolk som er motstandere av 
vannkraftprosjekter på sine territorier har en 
annen visjon om utvikling og forvaltning av 
naturressurser enn de økonomiske og politiske 
elitene. Guatemala har ratifisert ILO 169 som gir 
urfolk og stammegrupper utstrakt selvbestem-
melse over egne territorier og rett til deltakelse 
i beslutningsprosesser. Mange urfolkssamfunn 
har arrangert egne konsultasjoner i tråd med ILO 
169 hvor de har behandlet spørsmål om store 
infrastrukturprosjekter og vannkraftutbyggin-
ger på sine territorier. Slike konsultasjoner som 
har avvist nye prosjekter er ofte blitt tilsidesatt 
av guatemalanske myndigheter og utenlandske 
selskaper. Utenlandske selskaper gjennomfører 
gjerne konsultasjoner ved hjelp av konsulenter. 
Slike konsultasjoner er ofte preget av enveis-
kommunikasjon og gir urfolk bare begrensede 
muligheter for kompensasjon når det de ønsker er 
deltagelse i beslutningsprosesser.
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EFFEKTEN AV ELEKTRIFISERING
Det er forventet at det skjer en viss samfunnsut-
vikling som følge av økt tilgang på strøm, og at 
deler av denne utviklingen direkte og indirekte 
vil gagne urfolk og fattige i Guatemala. Denne 
rapporten kan ikke gi noen full gjennomgang av 
effekter av økt tilgang på elektrisitet, men det er 
mange indikatorer på at elektrisitetsproduksjon 
ikke først og fremst gagner rurale fattige.

Det er en viktig målsetting for guatemalanske my-
ndigheter å bygge ut strømforsyningen. Veksten 
i tilgang har vært betydelig siden 90-tallet, fra i 
underkant av 60 prosent til 85 prosent sammen-
lagt. Men det er store interne ulikheter i landet og 
dekningen i rurale områder er langt lavere enn i 
urbane. Store områder har mindre enn 40 prosent 
dekning. Samtidig som økt dekning har vært et 
politisk mål er ansvaret for utbygging av distribus-
jonsnett lagt på de private distributørene. 

Fokuset på elektrifisering er også kritisert for 
å være en feilprioritering fordi strøm ikke kan 
erstatte tilgang på andre naturressurser, og fordi 
mange ikke har råd til tilkoblingsavgift eller å 
betale for strømforbruk. Selv om strøm er subsi-
diert varierer prisene mye. Sett i lys av økonomisk 
ulikhet i Guatemala og de voldsomme prob-
lemene med underernæring kan bruk av offentlige 
midler på strømtilgang fremstå mer som glasur 
enn fattigdomsbekjempelse.

En stor andel av strømmen i Guatemala distribue-
res i de sentrale områdene rundt Guatemala by. 
En vesentlig andel av denne går til maquila-in-
dustri. Mangelfull tilgang på elektrisk energi 
tidligere har vært en av hindringene for utvikling 
av denne industrien så i takt med økt elektrisitet-
stilgang har industrien også vokst. Det er et åpent 
spørsmål om Guatemalas industri kan bidra 
til generell velstandsvekst. Landet har en av de 
sterkeste økonomiene i Mellom-Amerika, men 
også den største ulikheten. Som vi har sett er det 

også en nær sammenkobling mellom økonomisk 
og politisk elite, noe som gjør en radikal endring 
usannsynlig. Arbeidsforhold i maquila-industrien 
er også sterkt kritisert fra flere hold. Det gjør det 
rimelig å stille spørsmål ved om hvorvidt jobbska-
ping som følge av økt eksport skaper velstands-
vekst. 

ANBEFALINGER
Vi oppfordrer på det sterkeste Guatemalas 
myndigheter til å sørge for at FNs menneske
rettigheter overholdes, og at retten til bes
kyttelse mot kriminell vold og mot vilkårlig 
fengsling aktivt håndheves av staten. Kriminal
isering av sosiale bevegelser og vilkårlig bruk av 
militær unntakstilstand må stanse. 

Vi oppfordrer guatemalanske myndigheter til å 
respektere urfolks lokale organisering og deres 
rett til selvbestemmelse i tråd med ILO 169. Det 
må ikke gis konsesjon til infrastrukturprosjekter 
på urfolks område som innskrenker deres selvrå-
derett. Prosjektinterne konsultasjoner kan ikke 
erstatte denne selvråderetten. Vi oppfordrer alle 
andre aktører til å jobbe for håndheving av ILO 
169 i Guatemala før en iverksetter flere infrastruk-
turprosjekter.

Vi anbefaler guatemalanske myndigheter og alle 
andre aktører til å stanse utbygging av vannkraft 
i alle urfolksområder inntil ILO 169 er fullstendig 
implementert. Alle utbygginger må følge inter-
nasjonalt godkjente standarder og ta hensyn til 
en helhetlig ressursforvaltning. Vi anbefaler også 
Guatemalas myndigheter å bruke mer ressurser 
på energisparende tiltak slik at behovet for ny 
utbygging minskes.



CHIXOY-DAMMEN.  FOTO: JORGE CABRERA (CC)
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