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GİRİŞ

Madencilik sektörü dünyadaki en kirletici,
ölümcül ve yıkıcı endüstrilerden biridir.
Ancak bugüne dek madencilik şirketlerinin
COVID-19 salgınına tepkileri, bu krizden
kar elde etmek isteyen diğer endüstrilere
kıyasla kamu denetimiyle çok daha az
karşılaştı.
Bu belge, “Madencilikte Salgın Fırsatçıları
Nedeniyle Risk Altında Olan Topluluklar,
Yerli Halklar ve İşçilerle Küresel Dayanışma” uluslararası açık mektubunda vurgulanan dört eğilimi örnekleyen derinlemesine
vakalar sunmak için yazılmıştır (Ek 1).
Burada detaylandırdığımız eğilimler,
madencilik sektöründe çalışan işçilerin
güvenliğinin yanı sıra, on yıllardır maden
çıkarım endüstrisinin yıkımına ve tahribatına karşı halk sağlığını ve çevreyi savunmak
için mücade eden toplulukların ve kuruluşların sağlığına ve güvenliğine doğrudan
gerçekleşen tehditleri ortaya çıkarmaktadır.
Bu, küresel madencilik endüstrisine
kapsamlı bir genel bakış değil, daha çok
Amerika, Asya-Pasifik Bölgesi, Afrika Kıtası
ve Avrupa'da ilişki içinde olduğumuz
topluluklar ve sosyal kuruluşlarla birlikte
analiz ettiğimiz eğilimlerin bir örneğidir.
Bizi motive eden, madencilikten etkilenen
toplulukların ve yerli halkların gittikçe
zorlaşan koşullarda gösterdiği güç ve
seslerinin hayati bir şekilde duyulması
gerekliliğidir.

Bu bulguları COVID-19 bağlamında yaklaşık 500 medya kaynağının (özellikle İngilizce ve İspanyolca, ayrıca Fransızca ve
Portekizce), basın bültenlerinin ve madencilikle ilgili raporların incelenmesiyle derledik. Kaynaklar, talep üzerine referans olarak
kullanılmak üzere mevcut olan, diğer birçok
kuruluşun da katkıda bulunduğu bir açık
veri tabanında toplu olarak derlenmeye
devam etmektedir.
Bu nedenle, bu anlık görüntü raporu bazı
durumlarda işçilerin yanı sıra madencilikten
etkilenen topluluklar ve kuruluşlar üzerindeki etkilere de odaklanmaktadır.
Bu çabanın amaçları doğrultusunda, metal
ve maden piyasalarının, birleşme ve devralmalar etrafındaki hareketliliğin, endüstri
kurtarma paketlerinin ve özellikle “değerli
metaller” alanında yeni madencilik projelerinin spekülasyonlarındaki (ve dolayısıyla
finansmanındaki) artışın analizini, bu trendleri yakından takip eden önemli endüstri
süreli yayınlarına ve gazetelere bırakacağız.
Bu çalışma bunların yerine ana akım medyada geniş çapta analiz edilmeyen, sahada
yaşanan gerçeklere bir bakış sunacaktır.
Bu anlık görüntü raporu, dünyanın farklı
yerlerindeki çok sayıda kuruluş ve topluluktan gelen verilerle, Earthworks (ABD),
Institute for Policy Studies – Global Ekonomi Programı (ABD), London Mining
Network (İngiltere), MiningWatch Kanada,
Terra Justa, War on Want (İngiltere) ve Yes
to Life No to Mining Network (Hayata Evet
Madenciliğe Hayır Ağı) birlikteliğiyle
oluşturulmuştur.

Bulgular 1 Haziran 2020’ye dek güncellenmiştir.
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VURGUNCULUĞUN ÖRÜNTÜLERİ

Bir dağın yarısı, San Martin madeni, Siria Vadisi, Honduras.. Kaynak Pedro Landa.

Oceana Gold'un Didipio Madeni, Filipinler'de devasa bir maden kamyonu. Kaynak: Hannibal Rhoades.

A.MADENCİLİK FİRMALARI,
PANDEMİNİN GERÇEK
TEHDİTLERİNİ YOKSAYIP
MEVCUT TÜM ARAÇLARI
KULLANARAK ÇALIŞMAYA
DEVAM EDİYOR

Madencilik şirketleri ve birçok
hükümet, madenciliği temel bir
hizmet olarak kategorize ederek
önemli risklere rağmen operasyonların devam etmesini sağladı.
Bunu yaparak virüsün yayılması
için anahtar taşıyıcılar haline
geldiler ve toplulukları, kırsal ve
kentsel nüfuslarla iş güçlerini
,
büyük risk altına soktular. Çoğu
durumda, yerli ve kırsal topluluklar, özellikle de doğal kaynakları kazarak çıkaran madenciliğinin neden olduğu kirlenmeden
sağlıkları etkilenen topluluklar
zaten virüs kaynaklı akut riskle
karşı karşıya. Kendilerini potansiyel salgınlardan korumak için
mücadele ediyorlar.

Arjantin'de çevre savunucuları, Kanadalı
Yamana Gold şirketini, yaygın muhalefet
nedeniyle 2003 yılından bu yana madenciliğin
yasak olduğu Chubut eyaletindeki Suyai
arama aşaması projesini ilerletmek için ülke
çapında uygulanan karantinadan faydalanmakla suçladı1. 4 Mayıs 2020 günü topluluklar
kararı protesto etmek için fiziksel mesafeyi
koruyarak sokaklara döküldü2. Pek çoğu polis
tarafından tehdit edildi.

“Chubut, mega madenciliği
dayatmak için tasarlanmış bir
krizden muzdarip ve pandemi de
cabası. Madencilik şirketleri yeni
ortaklarıyla stratejilerini
geliştirirken insanlar "hayır" diye
bağırmaya devam ediyor.

Şirketler bu salgının ortasında
yatırım yaparken, hükümetler
uzlaşırken halklarının haysiyetini
satıyorlar." Etkilenen komşulardan
ve NoALaMina Esquel üyesi

Brezilya’da, 29 Mart 2020'de sektörün
Federal Hükümet’e milyonlarca test kiti
bağışlayacağına dair söz vermesinden3
sadece beş gün sonra Enerji ve Maden
Bakanlığı, madenlerin çıkarılması, ticarileştirilmesi, taşınması ve tedarikinin temel faaliyetler olduğunu belirleyen 135/2020 sayılı
kararı4 kabul etti. 28 Nisan'da hükümet, bu
bakanlık kararını bir başkanlık kararnamesiyle
pekiştirdi (10.329/2020).
Brezilya Piskoposluk Konferansı birçok sivil
toplum örgütüyle birlikte bu önlemleri
kınadı.5 Sonuç olarak, madencilik şirketleri,
faaliyetlerini sürdürmek veya genişletmek için
kar elde etmeye6, yeni madencilik imtiyazları
ve çevre lisansları almaya devam ederken,
yüz binlerce insanı birbirine yakın mesafede
çalışma koşullarına ve COVID-19 risklerine
maruz bıraktı. Şirketler, işçilerin şikayetlerine
rağmen sağlık ve güvenlik protokollerinin
yeterli olduğunu savunuyor. Brezilya'nın
dünyadaki COVID-19 için en düşük test
oranlarına sahip ülkelerden biri olduğu göz
önünde bulundurulduğunda, güvenilir
rakamlar elde etmek zor. Minas Gerais
eyaletinde bir maden merkezi olan Itabira'da,
geniş tabanlı testler yalnızca Mayıs ayı sonlarında başladı. Yerel sendikaya göre, kampanyanın ilk günlerinde 642 Vale çalışanı test
edildi ve 81 kişinin (% 12) COVID-19 test
sonuçları pozitif çıktı.7 Bu vakaların hiçbiri
şirketin sağlık izleme programı tarafından
tespit edilmedi.

4

Aynı zamanda Para eyaletindeki ana maden
şehri olan Parauapebas’ta, (COVID-19
salgınının ciddiyetinin bir temsilcisi olan)
solunum yolu rahatsızlıklarından kaynaklı
ölümler Nisan 2020’de Nisan 2019’a oranla
%200 artmış durumdaydı.8 Para’daki genel
ortalamada %76 artış oldu. Bu bağlamda
madencilik endüstrisi virüsün ülkede yayılmasında en önemli faktörlerden biri haline
geldi.

“Liderlerimiz, Covid-19
karşısında üyelerimizin sağlık
ve güvenliğini ekonomi dahil
her şeyin önünde tutuyorlar.”
AFNQL Amiri

Kanada'da, Kuzey Ontario'daki Lac des Iles
paladyum madeni (Impala Kanada), madencilik temel bir hizmet olarak sınıflandırıldığında operasyondaydı ve salgın rapor
edildikten sonra bile çalışmaya devam etti.
Şimdi, madende virüs bulaşan en az 25 işçi
var ve 1 işçi öldü.9 Yakındaki yerli topluluk,
Gull Bay First Nation, maden salgını ile
bağlantılı olarak enfekte olan en az 8 kişi 10
bildirdi. Şirket geçtiğimiz günlerde, yerlileri
“endişelendiren” bir hareketle Mayıs11
sonunda da faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu12. Salgınların bir sonucu olarak,
Neskantaga First Nation “toplulukların aşırı
gergin olduklarını ve bitkin düştüklerini”13
belirterek, Ontario hükümetinden (aynı
zamanda bir "Temel Hizmet" olarak kabul
edilmekte olan) maden arama izinlerini
askıya almasını talep etti. Kuzey Alberta’da

ilçe yönetimi tarafından Temel Hizmet ilan
edilen Kearl Gölü petrol kumu maden
projesi (Imperial Oil) salgın esnasında
çalışmaya devam etti. Toplamda 45 işçinin
testi pozitif çıktı14 ve bu işçilerin çoğunda
ülkenin 4 farklı eyaletindeki evlerine
dönmek için yola çıktıklarında hastalık
semptomları görülüyordu15 (bu sayede
Atlantik ve Pasifik kıyılarına da yayıldı).
British Columbia’ya döndüklerinde işçiler
enfeksiyonun en az 7 kişiye daha bulaşmasına neden oldu16. Enfeksiyon bu işçiler
yoluyla 152 vakanın rapor edildiği Nova
Scotia ve Kuzey Saskatchewan bölgelerine
de yayıldı. La Loche topluluğundan 2 yerli
Dene yaşlısının da virüs nedeniyle öldüğü
bildirildi17. Kuzey Quebec ve Labrador'da,
Quebec-Labrador First Nation Meclisi,
böyle bir statüsü olmadan bir ay boyunca
tüm operasyonları durdurduktan sonra
madenciliği “temel hizmet” olarak sınıflandırma kararı nedeniyle “gereksiz yere yerli
halkları büyük bir risk altına soktuğunu”
belirterek Quebec Hükümeti'ni kınadı.18
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin
Lualaba ve Haut-Katanga eyaletlerinde,
birçoğuna çokuluslu şirketlerin sahip olduğu
ve işlettiği endüstriyel bakır-kobalt madenlerinde çalışan işçiler, maden sahasında
hapsedilmek ile çok az ücretle veya ücretsiz
"teknik izin" almak arasında seçim yapmak
zorunda bırakıldı19. İşçilerin madende
kalmayı seçmeleri, bazı durumlarda aylar
boyunca haddinden fazla çalıştırılmak ve
yetersiz yiyecekle kötü koşullarda uyumaları
anlamına geliyordu.
Ekvador’da madencilik şirketleri toplumun
kalanına uygulanan karantina koşullarından
muaf tutuldu. Şilili bakır şirketi CODELCO
ve Ekvatorlu devlete ait madencilik firması
ENAMI, istenmeyen keşif faaliyetlerini
ilerletmek için hükümet tarafından uygulanan karantinadan faydalandı.

5

Şirketler eyaletin kuzeybatı tarafındaki

bölgesine döndükten sonra, PDAC katılım-

Choco Andino Cumhuriyeti’ni (Mancomuni-

cılarının iki yakın akrabası COVID-19 benze-

dad) makineler ve araçlarla istila ederek

ri semptomlardan öldü ve en az 8 kişide

madencilik çalışmalarına başladı . Loja,

semptomlar görüldü. 100'den fazla kuruluş,

Pichincha, Napo ve Morona Santiago

şirketin eylemlerini toplulukları büyük riske

eyaletlerindeki yerli topluluklar da salgın

attığı gerekçesiyle kınadı27. PHSA ayrıca

sırasında istenmeyen faaliyetleri sürdüren

Solaris Resources'ı, kendi temsilci örgütleri-

araştırma şirketlerini kınadı . Kuzeybatı

nin, usulüne uygun seçilmiş liderleri olma-

Ekvador'da, anlaşmazlıklara neden olan

dan ve kendi topraklarında madenciliğe

Llurimagua projesi, on yıllardır Intag bulut

karşı açık itirazlarına saygı göstermeden

ormanı bölgesindeki madencilik karşıtı

gerçekleşen Toronto heyetini organize

mücadelelerin merkezinde yer alıyor. 31

etmekle suçladı.

20
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Mart 2020 tarihinde hükümet yeşil ışık
yakarak devlete ait madencilik şirketi
ENAMI ile Şilili bakır madenciliği şirketi
CODELCO arasında bir Ortak Girişim
anlaşması imzaladı22. Anlaşma daha sonra,
nüfuz ticareti içerdiği bildirilmesiyle askıya
alındı23. Kararın ardından, Cotacachi yerel
hükümeti, hükümete sağlık krizini madenciliğe fayda sağlamak için değil, bölgenin bu
sayede bilindiği küçük ölçekli ekolojik
faaliyetleri teşvik etmek için kullanmasını
istedi24. Güney Ekvador Amazonunda,

“Madencilik şirketleri, faaliyetlerini
bölgelerimizde dayatmaya devam
etmek için salgından yararlanıyor.
Olağanüstü duruma saygı
duymuyorlar ve toplumumuza
sızmaya devam ediyorlar. Bu bizi
daha büyük bir risk altına sokuyor."
PSHA, Ekvador

Shuar Arutam Halkı Meclisi (PSHA), Kanadalı madencilik şirketi Solaris Resources'ın
daveti üzerine Kanada Madenciler ve
Geliştiriciler Birliği (PDAC) kongresine
katılan topluluk üyeleriyle bağlantılı olarak,
izole olan Shuar Arutam topluluklarında

Mali’de B2Gold Corp, ilk olarak 16 Nisan

olası bir COVID-19 salgını konusunda halkı

2020 tarihinde Fekola araştırma kampında

uyardı . Küresel pandemi ilanından yalnız-

1 işçinin virüsle enfekte olduğunu bildirdi28.

ca bir hafta önce, uyarılara rağmen PDAC

Buna rağmen şirket her zamanki gibi

veya gazetecilerin deyimiyle “Coronavirüs

çalışmalarını sürdürdü. Şu anda 10 işçinin

kongresi ”, Toronto şehir merkezinde

COVID-19 virüsü taşıdığı bildiriliyor, bu

gerçekleştirilmişti. Muhtelif katılımcıların

işçilerin 9’u hiçbir semptom göstermedi29.

buluşma sonrasında yaptırdığı testler pozitif

Fekola madeni tam kapasite çalışmasına

çıktı. Güney Ekvador'daki Shuar Arutam

devam etmektedir.

25
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Meksika’da, 18 Mayıs 2020 tarihine kadar

topluluk aktivistleri, Dalradian Resources

madenciliğin temel hizmet olarak ilan

şirket çalışanlarının ülkede madencilik

edilmemiş olmasına rağmen, Grupo

temel hizmet olarak kabul edilmemiş

Frisco, Fresnillo ve Industrias Penoles gibi

olmasına rağmen izleme çalışmalarına

büyük Meksikalı madencilik şirketleri

devam ettiklerini gözlemleyerek kayıt

çalışmalarına ara vermedi. Örneğin Meksi-

altına aldı. Bir yerel meclis üyesi, Birleşik

ka Zacatecas’ta, Grupo Frisco’ya bağlı ve

Krallık’taki ulusal karantinaya rağmen,

Carlos Slim’e ait olan Ocampo Mining

Dalradian’ın ofislerinin ve yerleşkesinin

Tayahua, kırsal ve işçi örgütleri tarafından,

açık kaldığını, şirket çalışanlarının çiftçilerin

çalışmalarını durdurmak yerine ceza öde-

tarlaları üzerinden özel mülkiyete erişimi-

meyi tercih ederek yeraltı madenlerindeki

nin devam ettiğini ve kişisel koruyucu

operasyonlarına devam ettiği için kınan-

donanım kullanmaksızın ya da sosyal

dı . Madende en az iki işçinin COVID-19

mesafeye dikkat etmeksizin su örnekleri

testi pozitif çıktı. İşçiler aynı zamanda

aldıklarını rapor etti34.

30

düşük ücretleri de protesto ediyorlardı31.
Buna ek olarak Nisan ayında, yakınlardaki
Salaverna topluluğundan bir topluluk lideri

Panama'da, 20 Mart 2020 tarihinde

olan Roberto de la Rosa Dávila, çalışmakta

hükümet yetkilileri, Kanadalı First Quan-

olduğu arazide, Dávila ve diğerlerinin

tum Minerals şirketi tarafından işletilen

kabul etmek istemediği bir açık ocak

Cobre Panama madenini, halka uygulanan

madene doğru şirketin Tayahua’daki

karantina önlemlerinden muaf tuttu. 24

çalışmaları ilerletme çabalarının bir kısmı

Mart'ta şirket, sözleşmeli iş gücünün birkaç

olan keşif çalışmalarını durdurmaları için

üyesinin virüsten enfekte olduğunu duyur-

ısrar ettiğinde Grupo Frisco çalışanları

du35. Buna rağmen faaliyetine devam etti.

tarafından tehdit edildi32. Şirket Dávila

4 Nisan'da ilk kez bir işçi virüsten öldü36

hakkında şikayette bulundu ve savcı evine

ancak şirket yine faaliyetlerine devam etti.

göz korkutucu bir ziyaret yaparak ofisine

Bir gün sonra Panama Sağlık Bakanı First

gelmesini talep etti. Bu, fiziksel güvenliğini

Quantum'dan faaliyetlerini geçici olarak

riske atacak ve asılsız iddialara dayanan bir

durdurmasını istedi37. Ancak bu zamana

suçlama sürecinin başlangıcı olabilecek bir

kadar, virüs işgücünü kasıp kavurmuştu. 19

keyfi gözaltı riskine dair korkulara yol açtı.

Nisan'da şirket, 800 işçiyi maden sahasın-

Ulusal ve uluslararası organizasyonlar o

dan tahliye etti ve 30 Nisan'a kadar 106

zamandan beri Dávila’nın güvenliği ve

işçinin testi pozitif çıkmıştı, 850 işçi karanti-

özgürlüğü ile ilgili farkındalık yaratmaya

naya alındı. Bugüne kadar beş işçinin

çalışıyor .

virüsten öldüğü bildirildi39.

33

Kuzey İrlanda’da 4 Nisan 2020 tarihinde

7

Peru’da Peru hükümeti büyük Antamina

ğinden şüpheleniyor. Rus şirketi Polyus

bakır madenine (Glencore/ BHP/ Teck),

tarafından işletilen Rusya'daki dev Olimpia-

değişiklikler yapılmış olmasına rağmen

da altın madeninde 6.000'den fazla kişi

çalışmaya devam etme izni verdi. 31 Mart

çalışıyor. Bu, 12 Mayıs'ta testi pozitif çıktığı

2020 tarihinde şirket ilk kez enfekte olan

bildirilen 89 işçiden büyük bir sıçramayı

işçilerin olduğunu bildirdi ve 3 Nisan’da

temsil ediyor49. Son zamanlarda hükümet,

işçiler şirketin salgını yeterince ciddiye

bir hastane kurması ve madeni karantinaya

almadığını ve semptomları gösteren pek

alması için askeri personelini gönderdi ve

çok başka işçinin daha olduğunu söyleyerek

bazı işçiler bu durumu, sağlık ve güvenlik

şikayetçi oldu . Tüm bu uyarılara rağmen

kaygıları nedeniyle ayaklanmalarını önlemek

şirket, 13 Nisan tarihine kadar madeni

için olduğu düşüncesi ile eleştiriyor50.

kapatmak için harekete geçmedi42. 30 Nisan

Maden, çok fazla sayıda enfekte işçi olması-

tarihine kadar bir işçinin öldüğü43 ve 210

na rağmen çalışmaya devam ediyor.

40

41

işçinin enfekte olduğu raporlandı.
44

Hudbay’ın Constancia madeninde şirket,
işçilerin aralarında enfekte üyeler olduğu
yönündeki iddialarını aslen yalanladı. O
zamandan beri en az 21 işçinin testi pozitif
çıktı45. Salgının yayılmasından endişe duyan
yerel sağlık yetkilileri ve etkilenen topluluklar, sağlık önlemlerini ihlal ederek çalışanlarının ve topluluklarının hayatlarını riske attığı
gerekçesiyle şirketin soruşturulmasını talep

"Bir isyan çıkarmayalım diye
ulusal muhafızları getirdiler, her
yerde gezen devriyeler ile bizi
hapishanelerde olduğu gibi
kuşattılar."
- Kimliği bilinmeyen bir madencinin
basına yaptığı açıklamadan

ediyor46. 24 Mayıs itibariyle, Peru'daki 24

26 Mart 2020 tarihinde Güney Afrika

madencilik operasyonunda 800'den fazla

hükümeti madencilik endüstrisinin 21

işçi enfekte oldu ve en az 1 kişi öldü47. Bu

günlük bir süre için kapatılmasını emretti51.

salgınlar ve yakın topluluklardaki vakalar

Daha sonra 14 Nisan'da hükümet, madenci-

arasındaki potansiyel ilişki henüz net değil.

liği muaf tutmak ve şirketlerin faaliyetlerini

Perulu sivil toplum kuruluşları, hükümetin

sürdürmeleri için aşamalı bir açılış sağlamak

madenciliğe devam etmesine izin verme

için karantina önlemlerinde değişikliğe gitti.

kararını eleştiriyor ve kırsal topluluklarla

Bu hareket, güvenli geri dönüş için gerekli

halihazırda mevcut tıbbi koşullarda mücade-

sağlık ve güvenlik önlemlerinin yetersiz

le eden yerli halkların sağlığına yönelik

olduğunu söyleyen ve son zamanlarda

riskleri öne sürüyor48.

Mayıs ortasındaki büyük salgınların ardın-

Sibirya'da en az 866 maden işçisinin

dan53 işçiler için evrensel testler talep eden

COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı ve

Maden İşçileri ve İnşaat Sendikası tarafından

işçiler çok daha fazlasının enfekte olabilece-

eleştirildi.
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Asıl can sıkıcı durum ise Mponeng’deki
Anglo Gold Ashanti’nin 4 km derinliğindeki
yeraltı altın madeninde 164 işçinin testinin
pozitif çıkmasıydı54. Asıl yayılmadan bir
hafta önce yapılan ilk testlerde pozitif çıkan
işçiler olduğu halde şirket, madeninin %50
kapasitede çalışmakta olduğunu bildirdi ve
bu şekilde de devam etti55. Hükümet karantinasının kaldırılmasından bu yana, en az
195 işçi pozitif çıktı ve bir tanesi COVID-19
nedeniyle öldü56.
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Oceana Gold’un Didipio madenine karşı barışçıl kampların şiddetli bir şekilde dağıtılması,
,
Kaynak: Julie Simongo, United People’s Organization of Didipio

B. DÜNYANIN HER YERİNDE
HÜKÜMETLER MEŞRU PROTESTOLARI
BASTIRARAK MADENCİLİK
SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEYE
YÖNELİK SIRADIŞI ÖNLEMLERE
BAŞVURUYOR
.

Hükümetler, kamu gözetiminden ve
denetiminden bağımsız olarak, halk
sağlığını korumak için insanların örgütlenme ve harekete geçme özgürlüklerine çeşitli sınırlamalar getirdi. Bu sert,
hatta militarist önlemler insanların topraklarını ve hayatlarını korumalarına ket
vurmaktadır. Toprak savunucuları şiddete maruz kalabilmekte, kimileri haksız
şekilde hapse atılmakta, dolayısıyla salgının bulaşma riskleri artmaktadır. Hükümetler ayrıca, özellikle bir şirketin faaliyetlerine karşı uzun süredir devam eden
direnişlerde, meşru, barışçıl protestoları
bastırmak üzere güvenlik güçlerini (polis
ve ordu) devreye sokmuştur. Kimi
durumlarda, bu bölgelerde kolluk kuvvetlerinin arttırılmasının yanı sıra cezasızlığı güçlendiren adalet sistemine erişimin
önündeki yasal düzenlemelerin ve engellerin uygulanmasını da içermektedir. Öte
yandan, yasal engellemelere rağmen
maden şirketlerinin bu bölgelerde faaliyetlerine devam etmesine izin verilmiştir. Bunun gibi eylemler haksız ve alaycı
bir şekilde maden çıkarım sektörüne
fayda sağlamaktadır.

Kolombiya’da, COVID-19 salgınıyla ilgili toplum
önderleri, savunucular ve şiddet tehdidi yaşayan
risk altındaki topluluklar için yarattığı yeni risk
biçimleri hakkında ciddi kaygılar yükselmektedir57.
Sivil toplum örgütleri savunucuların hareketleri
“evde kal” önlemleri yüzünden sınırlanırken, silahlı
grupların onlara karşı seferberliğinin devam ettiği
uyarısında bulunmuştur. INDEPAZ, Kolombiya’da
ilk COVID-19 vakasının 6 Mart 2020 tarihinde
saptanmasından bu yana 36 insan hakları savunucusunun öldürüldüğünü belgelemiştir58. 16
Mayıs’ta öldürülen Jorge Enrique Oramas katledi-

len 100. savunucuydu59. Oramas, Los Farallones
Milli Park’ındaki salgın sırasında faaliyetlerini
yoğunlaştıran yasadışı altın madenine karşı duran
çevreci aktivistlerden biriydi60. Kolombiya’da
savunuculara karşı uygulanan şiddete karşı yayımlanan çeşitli kamuoyu açıklamalarından birinde,
Kolombiya hükümeti “barışı sağlama ve sosyal
adalete sahip bir toplum oluşturma görevini yerine
getirmede Kolombiya toplumuna verdiği sözü
yerine getirmemekle” eleştiriliyordu61.
Ekvator’da, 17 Mayıs 2020 tarihinde, Zamora
Chinchipe’de Zamora belediyesi yönetiminin üç
yetkilisi, faaliyetlerine hükümet tarafından yeşil ışık
yakılmasının ardından Fruta del Norte madenine
giden kamyonların COVID-19 ile ilgili endişelerden
dolayı önünü kesmeye kalkıştıkları için tutuklandı62.
Belediye başkanının öncülüğündeki 15’den fazla
kişi polis tarafından atılan biber gazına maruz kaldı
ve üç belediye yetkilisi (bir itfaiyeci, bir güvenlik
görevlisi ve bir kalkınma danışmanı) tutuklandı. 18
Mayıs’ta bu kişilerin mahkeme önüne çıkarılmalarının ardından, şehir meydanına toplanan halk
tutuklamaları protesto etti. Belediye başkanı
basına, “önce sağlık gelir sonra altın” dedi63.
Honduras’ta, toplumsal hareketler tarafından
sıklıkla eleştirilen ve bir narko-diktatör olarak
görülen Başkan Juan Orlando Hernandez hükümeti 15 Mart 2020 tarihinden bu yana asker ve polis
baskısıyla, 24 saatlik sokağa çıkma yasağı, ifade ve
toplantı yapma özgürlüğü gibi temel hakların
askıya alınmasını da içeren katı bir sıkıyönetim
uygulamakta.
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Ülke çapında topluluklar hükümetin salgını
kontrol altına alma becerisine güvenmediklerinden, kimlerin girip çıkacağını denetlemek üzere kendi kontrol noktalarını kurdular. Honduras Topluluk Kalkınmasının Desteklenmesi Merkezi’nin (CEHPRODEC)
raporuna göre, topluluklar ayrıca madencilik
ile diğer çıkarma ve işleme faaliyetlerine
direniş göstermekte ve sonuçta özellikle
kolluk kuvvetlerinin yoğun baskı ve saldırılarına maruz kalmaktalar65. Bunlar olurken,
insan hakları ve çevre örgütleri ne topluluklara eşlik edebiliyor ne de şikayetlerini
doğrulayabiliyor veya belgelendirebiliyor.
Bu esnada, yasadışı şekilde mahkeme
öncesi gözaltında tutulan sekiz su savunucusu salgın nedeniyle hayati tehlike altında
bulunuyor66. Bu kişiler Tocoa bölgesinde
Honduraslı şirket Pinares Investment’ın
sahip olduğu bir açık ocak demir cevheri
madenine karşı direniş gösterdiklerine dair
gerçeğe dayanmayan suçlamalardan dolayı
Eylül 2019 tarihinden bu yana hapiste
tutuluyor.

Meksika’daki ilk iki ay gerçekleştirilen
“evde kal” önlemleri esnasında, iki gazeteci
ve üçü toprak ve çevre savunmasıyla uğraşan dört insan hakları savunucusu öldürüldü69. Nisan ayında öldürülen Adan Vez Lira
sulak alan ekosistemlerinin korunmasıyla
uğraşıyordu ve Veracruz eyaletindeki Kanadalı şirketlerin maden projelerine karşı
mücadele etmekteydi70. İşçi hakları savunucusu Oscar Ontiveros Martinez 12 Mayıs’ta,
Cocula bölgesinde (Guerrero) faaliyet
gösteren Kanadalı maden şirketi Torex Gold
ile bağlantılı organize suçlara bulaşmış
toplum polisleri tarafından öldürüldü71.
Martinez’in öldürülmesi 2017’de sendikal
değişiklik için mücadele veren 600 işçinin
başlattığı, en az üç cinayet ve bir kayıpla
sonuçlanan grevle bağlantılıydı. Salgın
döneminde şiddetin arttığını gösteren diğer
bir durum da, İnsan Hakları Savunucuları ve
Gazetecileri Koruma Mekanizması’na bildirilen 44 saldırı vakası ki, bu rakam aylık
ortalamaların iki katı72.

Pinares, ülkenin en güçlü ailelerinden
Facussé ailesiyle ile bağlantılı bir şirket; bu
ailenin daha önce giriştiği palm plantasyonları pek çok tartışmaya yol açmış, düzinelerce campesino çiftçisinin suikaste uğramasıyla sonuçlanmıştı67. Bu sekiz su savunucusunun avukatları onların serbest bırakılmaları
için pek çok kez başvuruda bulunsa da
hiçbir cevap alamadı. Ailelerinin bu kişileri
ziyaret etmesine izin verilmezken, hapishanede çeşitli olumsuz koşulların yanı sıra sık
sık su kesintisi yaşanmakta. Daha da kötüsü,
Haziran ayında toplumsal gösterileri suç
kabul eden yeni bir yasal düzenlemenin
çıkacağından bahsediliyordu. Honduraslı
pek çok insan hakları, medya ve topluluk
örgütü “salgını öne sürerek diktatörlüklerini
daha da pekiştirdiği” için merkezi hükümeti
şiddetle eleştiriyor68.
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Peru’da hükümet, kaygı uyandıran yasal
düzenlemelerin yanı sıra, polis ve ordu
tarafından tamamen cezadan muaf tutulacak şekilde, öldürmeye yönelik güç
kullanımına olanak tanıyan “Polisin Korunması Yasası’nı” kabul etti73. Perulu sivil
toplum örgütleri bu yasanın anayasaya
aykırı olduğunu ve yaşamın bütünlüğü için
büyük risk içerdiğini belirtiyor74. Peru’da
maden şirketleri için güvenlik hizmetleri
sunmasına izin verilen polisin, madenciliğe karşı örgütlenen toprak ve arazi savunucularına karşı aktif bir baskılama sergilediği ve onlara yasadışı şekilde davrandığı
defalarca belgelendi75.
Filipinler’de insan hakları örgütleri salgının başından itibaren toprak ve çevre
savunucularının tutuklanmasına dair
uluslararası topluma uyarılar veriyor; bu
süreçte en az on kişi tutuklanırken bir kişi
de öldürüldü76. Nisan başında OceanaGold’un Didipio madenine karşı yapılan
barışçıl gösteri kampları COVİD-19 bahanesiyle şiddet uygulanarak tahliye edildi77.
İki yüzden fazla yerel ve uluslararası
dayanışma grubu Didipio kamplarının
şiddet yoluyla boşaltılmasını kıyasıya
eleştirdi ve Başkanlık Makamı’na OceanaGold’un ruhsat yenileme başvurusunu kati
şekilde reddetmesi çağrısında bulundu78.
Birleşmiş Milletler’in yakın tarihli bir
raporunda uzmanlar, “Polisin güç kullanımı gereksiz ve orantısızdır” diye belirtildi
ve yönetime salgını Yerli halklara karşı
ayrımcılık uygulama adına kullanmama
çağrısında bulundu79. 30 Nisan’da aktivist
Jory Porquia’nın vurularak öldürülmesinden sonra, sivil toplum hükümetin toprak
savunucularını sürekli tutuklamasına karşı
ciddi uyarıda bulundu ve hukuk dışı
infazların sürdüğü uyarısında bulundu.
Porquia, Capiz bölgesinde birkaç yıl önce

madenciliğin yasaklanmasında büyük rol
üstlenen ve bölgedeki büyük ölçekli
madencilik, kömür enerji santrali ve dev
barajlara karşı başarıyla mücadele eden
Madia-es Ekoloji Hareketi’nin bir üyesiydi.
Jory öldürülmeden hemen önce, salgına
karşı yürütülen topluluk mutfağı ve gıda
temini çalışmalarında yer alıyordu. Onun
katledilmesinden sonra ailesi ve dostlarından 42 kişi tutuklandı80.

“COVID-19 Salgınında bile, Başkan
Rodrigo Duterte’nin despotik
yönetiminde yasadışı öldürülmeler
ve çeşitli insan hakları ihlalleri
devam ediyor.”
Kalikasan Halkı Çevre Ağı

Türkiye’de, Alamos Gold’un Kirazlı
madenine karşı protestoda bulunmak
üzere kamp kuran kişiler, COVID-19
bahane gösterilerek zorla tahliye edildi81.
Bu eylemi şiddetle eleştiren aktivistler
maden alanında hala güvenlik güçleri ile
şirket personelinin bulunduğuna dikkat
çekti. Aktivistler, salgın önlemlerini ihlal
ettikleri gerekçesiyle 7.000* dolardan
fazla para cezasına çarptırıldı82. Kaz
Dağları, su ve toprağın maden yüzünden
kirletilmesine karşı yürütülen kapsamlı
protestoların83 ardından Türk Hükümetinin
şirketin maden ruhsatını yenilememesi
üzerine Ocak 2019’dan beri madencilik
faaliyetleri askıya alınmıştı84.
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Aktivistler şirketin madene yeniden
girmemesi için barışçıl şekilde kampanya
yürütmekteydi; ancak şu an alanı zorla
boşalttılar ve hükümetin her an ruhsatı
yenilemesinden endişe duyuyorlar.
* Aktivistlere kesilen cezalara ilişkin bu
bilgi 9 Mayıs 2020 tarihli bir haberden
alınmıştır. 2020’nin Eylül ayı itibariyle bu
cezaların toplam tutarı 66 bin dolar
civarındadır. https://artigercek.com/haberler/kazdaglari-ni-savunan-yurttaslara-525-bin-lira-para-cezasi , Son Erişim
Tarihi: 26 Kasım 2020
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Save our Sperrins Organizasyonu Kuzey İrlanda’da Dairadian Resources aleyhine
protesto düzenlerken. Kaynak: Latin Amerika Dayanışma Merkezi

C.MADEN ŞİRKETLERİ
KİRLİ İZLERİNİ ÖRTMEK VE
KENDİLERİNİ KAMUSEVER
KURTARICILAR OLARAK GÖSTERMEK
İÇİN SALGINI BİR FIRSAT OLARAK
KULLANIYOR.

Dünyanın tüm ülkeleri yeterli
sayıda test kitine ulaşmak için
uğraşırken, şirketler salgından
etkilenen topluluklar ve işçilere
milyonlarca özel test kiti dağıtmakla övündü. Bu hareket, madencilik
faaliyetlerinden kaynaklanacak
uzun vadeli sağlık etkilerini ve aynı
firmaların faaliyetlerinde genellikle
benimsediği yetersiz önlemleri
örtmenin bir yoludur. Aynı zamanda da en büyük kamu yararı olarak
pek çok devlet ve toplulukların
halkın testlere ulaşmasına yönelik
ortaklaşa çabalarını küçük düşürmekte, uluslararası şirketler ile
Güney Yarımküredeki devletler
arasındaki güç asimetrisine dikkat
çekmektedir. Bazı örneklerde
şirketler doğrudan halka gıda dağıtarak toplumsal ayrışma yaratmakta, insanların salgın nedeniyle hareketsiz kaldığı bu dönemde barışçıl
direnişlerin altını oymaktadır.
Kimi madencilik şirketleri eyalet
yönetimlerine fonlar sağlamış ya
da ciddi bağışlarda bulunmuştur.
Bu doğrudan nakit aktarımları
faaliyetlerinin gerçek etkilerini
tazmin etmekten çok uzak olduğu
gibi, yolsuzluk ve idari yozlaşmaya
çanak tutmaktadır. Nitekim hükümetlerin acil önlemleri zayıﬂatma
girişimleri, bunları sahada uygulamaya sokmaması ya da bu önlemlerden maden endüstrisini tamamen muaf tutması gibi uygulamalar bu kaygılara şimdiden kanıt
sunmaktadır.

Avustralya’da Newcrest Mining bir
COVID-19 aşısı geliştirmesi için Queensland
Üniversitesine 1 milyon Avustralya doları
bağışladı, virüsle mücadele için bir “toplum
destek fonu” olarak 20 milyon dolar verdi85
ve 55 bin test kiti tedarik etti86. Newcrest
kendini salgında lider konumda göstermeye
çalışsa da, halk sağlığı, çevre ve insan
hakları aleyhine ciddi ihlallerde bulunmakla
suçlanıyor87. Bunlar arasında, yakın tarihte
yeniden açılan Fruta del Norte madenindeki
ciddi halk sağlığı sorunları88 ve Cascabel
projesindeki büyük tepki çeken potansiyel
çevre zararı89 sayılabilir; her iki faaliyeti de
Ekvator’da yer alıyor. Şirket Fildişi Sahilleri’ndeki Bonikro Madeni’nde halkın kullandığı içme suyunu siyanürle zehirlemekle
suçlanmakta90. Öte yandan, Papua Yeni
Gine’de suları aşırı şekilde kullanmakla ve
Lihir altın madeninin zehirli atıklarını yerel
toplulukların suyu artık kullanamamasına yol
açacak şekilde denize boşaltmakla suçlanıyor91.

“Altın faaliyeti için her gün su
çekiyorlar, o kadar büyük zararlara
yol açtılar ki. Bazen sular kuruyor,
sudaki her şey ölüyor. Aynı zamanda
suları ne içmeye ne de yemek pişirmede
kullanamıyoruz.” Ms Arau, RNZ
muhabiriyle yaptığı söyleşiden.
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Brezilya’da, büyük felaketlere yol açmış
maden atık barajı kazalarıyla ve insanlar ile
çevreye karşı işlediği suçlarla meşhur
madencilik devi Vale S.A., Mart ayında
faaliyetleri için 5 milyon COVID-19 test kiti
temin edeceğini açıkladı92. Gerek şirketin
çalışanları gerekse sivil toplum örgütleri,
şirketin çevreye, etkilenen topluluklara ve
çalışanlarına karşı yarattığı zararları örtbas
etmek için bu kampanyayı kullanmasından
şikayetçi93. Bu esnada, Vale, Ocak 2019’da
şirketin Brumadinho’da (Minas Gerais)
bulunan zehirli atık depolama barajının
çökmesi sonucu mahvolan Paraopeba nehri
kıyılarında Pataxo halkına yönelik Yerli
Halklar Sağlık Programı’nı askıya aldı. Bu
konu ve diğer şikayetler şirketin 30
Nisan’daki Yıllık Genel Hissedarlar toplantısında gündeme sunuldu. Toplantının resmi
notlarına eklenen yazılı deklarasyonlara
göre94 şirket, Savcı’nın Yerli halklar için
dezenfektan jeli ve diğer koruyucu malzemeleri sağlama talebine “lojistik engeller”
bahanesiyle cevap vermeye yanaşmadı.
Yine Brezilya’da, Anglo American’ın Conceicao do Mato Dentro’daki Minas Rio madeninde devam eden faaliyetlerine ilişkin bir
soruya, şirket, tüm temel faaliyetlerin
durdurulmasına yönelik yerel bir belediye
çağrısına rağmen, “Brezilya’da solunum
cihazları, PPE’ler ve test kitleri gibi tıbbi
malzemelerin alımı için şimdiden 15 milyon
Brezilya reali tutarında yatırım yaptığını”
beyan etti. Anglo American Minas Geraris
Eyaletindeki bu madende devam eden
faaliyetini, madenciliği “temel bir faaliyet”
olduğunu söyleyerek, belediye emrinden
bir ay sonra çıkarılan 10.329 sayılı Federal
karar temelinde haklı göstermeye çalıştı.
Görünüşe bakılırsa şirket faaliyetlerini

belediye kararnamesine göre askıya almadı
ancak federal karara uygun şekilde “adapte
ettiğini” iddia ediyor95.
Kolombiya’da, Anglo American, BHP
Billiton ve Glencore La Guajira bölgesindeki Cerrejon kömür madeninin sahipleri.
Cerrejon, salgın sırasında yaklaşık 300 bin
kişiye su tedarik etmekteydi96; insani yardım
ve gıda güvenliği girişimlerine de 1,5
milyon dolar bağışladı97. Öte yandan şirket
bütün bu konulardaki sorunların temel
kaynaklarından biri olmakla suçlanıyor.
Maden en az 35 yerli, Afro-Kolombiyalı ve
küçük çiftçilik topluluklarının geçim kaynaklarının yok olması ve yerlerinden edilmeleriyle ilişkilendiriliyor98. Cerrejon susuzlukla
boğuşan bölgede günde 16 milyon litre su
kullanıyor; faaliyetleri bölgede 19 nehri ve
su taşkın alanını olumsuz etkiledi ve kritik
konumdaki kurak tropikal orman ekosistemini tehlikeye soktu99. Dahası, şirket bölgedeki yegâne büyük nehir olan Rancheria’nın
kollarından Arroyo Bruno’nun güzergâhını,
altında yatan kömürü çıkarmak üzere
değiştirdi. Şirket, bölge topluluklarının
yaptığı Arroyo Bruno üstünde yapılan barajı
kaldırması ve nehri eski yatağına döndürmesine yönelik Anayasa Mahkemesi kararına uyma çağrılarını karşılıksız bıraktı100.
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Afrika kökenli topluluklar Cerrejon kömür tren yolunu keserken. Kaynak: Inez Perez

“Cerrejon COVID döneminde bölgedeki sağlık açısından son derece
sorumsuz davranmış bir şirkettir. Wayuu halkı kuşkusuz buna
maruz kalanlardan biridir, bölgemizde 140 km boyunca uzanan tren
yolu nedeniyle büyük risk altındayız. İnsanlar kontrolsüzce dışardan buraya geliyor. Dünyanın dört bir tarafından yük gemilerinin
kömür almak üzere geldiği Bolivar limanıyla ilişkili bu kişilerin
COVİD-19 bulaştırmayacağını bize kim garanti edebilir? Tepeleme
kömürle dolu trenler 7 gün 24 saat buradan geçiyor. Salgın ve şirketin sorumsuzluğu bizleri öldürmeye devam ediyor. Şikayet eden, öne
çıkıp sesini yükselten bizler onların yaptıklarını eleştirmememiz
için hemen tehdit ediliyoruz. En kötüsüyse hükümetin şirketin
önünde diz çökmüş bir hükümet olması.”
Luis Misael Socarras Ipuana, Wayuu Kadınlarının Dayanışması
(Fuerza de Mujeres Wayuu)

Guatemala’da, Yerli Xinka Meclisi salgına
cevaben çeşitli malzemeler ve gıdalar
dağıtıp yerel halktan imza toplayan Pan
American Silver’ın bu faaliyetlerinin, halihazırda süregelen bir mahkeme kararlı inceleme sürecini olumsuz etkilediği ve toplumsal
bölünme tohumları attığı için yerden yere
vuruyor101. Xinkalar şirketin bu imzaların
Escobal gümüş madenine destek verildiğini
göstermek için kullanmasından endişe
duyuyor. Şirket böyle bir olasılığın olduğunu reddediyor102. Yaklaşık üç yıldır barışçıl
kamplar ve mahkeme kararıyla faaliyetin
askıya alınması sonucu bu büyük yeraltı
madeni kapalı kalmıştı. Mayıs ayında şirkete
istenmeyen bir projede niçin ısrar ettiğini
ve salgınla ilgili yaptıklarıyla neyi amaçladığını soran binlerce e-posta gönderildi103.
Honduras’ta, Pinares Investment açmayı
planladığı ve büyük bir direnişle karşılaşan
açık çukur demiroksit madeninin bulunacağı Tocoa belediyesindeki ailelere çeşitli
temel ihtiyaç maddeleri dağıttı. Şirket aynı
esnada halkı bölmek ve bölgedeki aileleri
çeşitli destekler sağlayan San Alonzo
Rodriguez Foundation gibi örgütlerin
çalışmalarını baltalamak üzere, tutuklanan
ya da tutuklanmakla tehdit edilen su savunucuları hakkında bir karalama kampanyası
başlattı. 2019’da Tocoa belediyesinde
yapılan bir açık meclis toplantısında
madene karşı çıkan bir karar alındı; aynı
esnada suyu savunmak üzere bu projeye
karşı çıkan sekiz kişi hapse atıldı104.

“COVID-19 karşı karşıya olduğumuz tek sağlık krizi değil.
Escobal Madeni civarında bulunan topluluklar on yıldır
madencilik faaliyetlerinin sağlıkları üzerinde yarattığı tahribata karşı mücadele veriyor.
Guatemala mahkemeleri Pan
American Silver’ın konsültasyonu ve gerilim ve çatışmalara
yol açan sosyal yardımları
askıya almasına karar verdi.
Pan American Silver’ın çalışanlarına evde kalmalarını ve bu
çok önemli sağlık krizinde
maden için destek satın almaya
çalışmayı bırakması gerekiyor.”
Xinka Meclisi adına konuşan
Luis Fernando Garcia Monroy

Meksika’da, başka şirketlerin yanı sıra
Kanadalı maden şirketi Alamos Gold’un
Morelos eyaletindeki yerel hastanelere
maske ve eldiven bağışladığı, aynı bölgede yoğun itirazların yapıldığı Esperanza
projesinin yakınlarındaki ailelere temel
gıda malzemeleri dağıttığı bildirildi.
Değerli Metal Madenciliği İmtiyazları’na
karşı Morelos Hareketi’nin girişimleri ve
planlanan bu açık ocak altın projesine
karşı su ve sağlığı korumak üzere mücadele veren diğerlerinin çabaları sonucu
2013’ten beri askıya alınmış durumda105.
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Planlanan maden sahası Cuernavaca şehrinden 12 km uzaklıkta ve 1999 yılında
UNESCO tarafından Dünya Mirası statüsü
verilen Xochimilco arkeoloji alanının hemen
yanı başında.
Kuzey İrlanda’da, aktivistler Dalradian
Resources’un kanser destek vakfı Marie
Curie’ye 4 Mayıs’ta 50 bin pound bağışta
bulunduğunu duyurdu106. Sperrin Dağları’nda planladığı Curraginhault projesi büyük
tepki çeken ve durdurulan bu Kanadalı
şirket vakfa ayrıca 150 litre el dezenfektanı
da bağışladı. Yerel halkın kurduğu Save Our
Sperrins (Sperrin’imizi Kurtarın) örgütü
Marie Curie’ye yazarak, insan sağlığını
iyileştirmek için çalışan bir vakfın dünyanın
pek çok bölgesinde ciddi sağlık sorunlarına
yol açan altın madenciliği faaliyetleri yürüten bir şirketten bağış kabul etmesinin bir
menfaat çatışmasına karşılık geldiğine işaret
etti. Örgüt Dalradian’ın Sperrin Dağları’nda
çıkarmayı planladığı madenin Birleşik
Krallık’taki en yüksek radon gazı konsantrasyonuna sahip olduğuna özellikle dikkat
çekti107. Uranyumun radyoaktif bozulmasıyla
ortaya çıkan renksiz, kokusuz, radyoaktif bir
gaz olan radon Uluslararası Kanser Araştırması Ajansı (IARC) tarafından kanserojen
olarak kabul edilmektedir108. Dalradian’ın
planladığı maden sahası bir anaokulu ile
ilkokulun sadece 1200 metre ilerisinde;
Greencastle topluluğunun bir kilisesi, bir
topluluk merkezi ve oyun sahasına da daha
yakın uzaklıkta bulunuyor109.
Kanadalı şirket Barrick Gold Nisan ayı
başında COVID-19’la mücadele çerçevesinde çeşitli Afrika ülkelerine ciddi miktarlarda
“bağışta” bulundu. Senegal’de, Madencilik
Bakanı’nın huzurunda şirket Maliye Bakanı’na yaklaşık 1 milyon ABD doları verdi110.
Barrick Kongo’da merkezi hükümetin
kurduğu acil salgın fonuna 1,5 milyon ABD

doları bağışladı111. Tanzanya’da, bir yandan
Kuzey Mara madeninde yaşanan pek çok
insan hakları ihlali iddiası gündemdeyken112,
şirket hükümetin farklı birimlerine 1,3
milyon ABD doları bağışladı113. En endişe
verici olanıysa Fildişi Sahilleri’nde doğrudan
Madencilik Bakanı’na yaptıkları 1,3 milyon
dolarlık bağıştı114. Bu paraların hiçbirinin
sağlıkla ilgili bakanlara verilmemesi soru
işaretleri doğurmaktadır. Bu bağışlar, salgın
sırasında maden şirketinin açık tutulması ya
da sonrasındaki iyileşme döneminde belirli
ayrıcalıklar tanınmasında söz konusu paraların bu ülkelerin elini kolunu bağlamayacağına dair kimsenin garanti veremeyeceği
endişesini doğuruyor.
16 Nisan’da, Kanadalı şirket Teck Resources
Kanada, Şili ve Peru’daki faaliyetlerinde
“bölge halklarının sağlığı ve esenliğini
korumak üzere” 20 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı115. Oysa şirketin çalışanlar ve
toplulukların sağlığını salgına karşı korumamakla suçlandığı Peru, Şili116 ve Kanada’daki117 faaliyetlerini askıya aldığına dair bir
açıklaması olmadı. Şirket 200’den fazla
çalışanın testinin pozitif çıktığı Antamina
madeninde başlayan ciddi salgını da önleyemedi118.

Teck, çalışanlarıyla ilgili yeterli önlemler
almadığına dair yapılan suçlamalara cevaben Kanadalı Globe & Mail gazetesine 9
Nisan’da gönderdiği mektupta119, “faaliyetler esnasında hiçbir pozitif vakaya rastlanmadı” diyerek kamuoyunu yanlış bilgilendirdi120. Oysa Antamina’daki ilk vakalar 31
Mart’ta doğrulanmıştı.
2020 Sorumlu Madencilik Endeksine göre121
faaliyetlerinin bütün alanlarında asgari
toplumsal beklentileri karşılayamayan bir
şirket olan Anglo American, faaliyetlerini
sürdürdüğü Güney Afrika, Peru, Botswana
ve Şili gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 9
ülkede, “ev sahibi” topluluklar ile çalışanlarını desteklemek üzere giriştiği yoğun bir
çabayla övünüyor122. Reklamı yapılan
desteklerin çoğu solunum cihazları, PPE’ler
ve test kitlerinin dağıtımını kapsıyor; şirket
ayrıca sadece Peru’da 500 bin hızlı test kiti
dağıttığını öne sürüyor. Şirket ev sahibi
topluluklara acil gıda malzemeleri ve su
tankları tedarik ettiğini bildirdi; öte yandan
şirket Peru gibi ülkelerde, yasal madencilik
karşıtı protestoları şiddet yoluyla bastıran
kolluk kuvvetlerine de acil destek malzemeleri sağlamakta123.
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Esquel Madenine Karşı Yürüyüş, Arjantin. Kaynak: Nicolas Palacios

D.MADEN ŞİRKETLERİ VE
HÜKÜMETLER KRİZİ, İNSANLARIN
VE GEZEGENİN ALEYHİNE
OLMASINA RAĞMEN,
MADEN ENDÜSTRİSİNİN
LEHİNE MEVZUAT ÇIKARMAK
İÇİN KULLANIYOR.

Madencilik şirketleri, madenciliği şu anda ve salgın sonrası küresel ekonomik iyileşme
için gerekli bir çerçeve
haline getirirken, idari kararları hızlandırmak ve neredeyse her zaman tam bir cezasızlıkla, bedeli topluluklar
tarafından ödenen faaliyetlerinin sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik etkilerini
ele almak için zaten sınırlı
olan önemleri zayıﬂatmak
üzere lobicilik yapıyor.
Gerek açık bir şekilde, var
olan küçük çevresel denetim
ve buna yönelik yaptırımları
askıya alarak gerekse dolaylı
olarak etkilenen toplulukların bilgi edinmesini ve izin
süreçlerine müdahale etmesini daha zor hale getirerek,
hükümetler madencilik
endüstrisine derin tavizler
veriyor ve şirketler bu tür
deregülasyonları kalıcı hale
getirmek için doğrudan
hükümetlerde lobicilik yapıyor.

Avustralya’da hükümet, çıkar çatışması,
şeffaflıktan yoksunluk ve hesap verilebilirlik124
gibi birçok konudaki itirazlara rağmen, yerini
maden, gaz ve enerji şirketleri kökenli birçok
üyeyle dolu olan ve eski Fortescue CEO’su
tarafından başkanlığı yapılan Ulusal Covid
Komisyonuna125 bırakarak, Ağustos sonuna
kadar tatile girdi. Mart ayının başından beri
hükümet tarafından teklif ve kabul edilen
politika ve yasa değişikliklerinden bazıları
arasında, “14 adet önemli şirketlerin çevre
yükümlülüklerinde azaltma isteği, 11 adet
vergi indirimi ve mali imtiyaz isteği ve 12
adet acil proje değerlendirme isteği” vardı126.
Bunlardan bazıları: toplumun çevreye zarar
veren maden projelerine itiraz hakkından
uzaklaştırılması; Victoria’daki kaya gazı çıkarma durdurmasının kaldırılması; madenciliğin
temel hizmetler arasına alınması; çalışanların
maden sahalarına uçakla taşınıp geri getirilmesine devam edilmesi; ikisi Sydney’in su
havzasında olan 3 adet “uzun duvar” yöntemiyle kömür çıkarılacak madenin açılması;
İngiliz Milletler Topluluğu ve Yeni Galler
Hükümetleri arasındaki kömürlü termik
santral antlaşmasının desteklenmesi; Büyük
Avustralya Körfezi’nde petrol arama anlaşmaları; Çevresel Koruma ve Biyoçeşitlilik Yasası
kapsamında bulunan çevresel korumaların
kaldırılması; temiz enerji teknolojilerinin
ayağa kalkması için gereken yasaları geciktirmek; nesli tükenmekte olan türleri korumak
için çıkarılmış çevre yasalarını düşürerek
madencilikte proje değerlendirme işlemlerine
hız kazandırmak ve benzerleri. Hükümet,
parlamentoyu aşarak 137 adet yasaya imza
attı ki bunların 32 tanesi, parlamento göreve
başladığında dahi düzeltilebilir değil.127
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22 Mayıs’ta Brezilya Yargıtayı, Başkan Jair
Bolsonaro’nın bakanları ile bir ay önce
yaptığı bir toplantının videosunu halka açık
olarak yayınladı. Bu toplantıda Çevre Bakanı
Ricardo Salles, salgının çevre politikalarında
gevşeme için bir fırsat olabileceğini çünkü
medya ve kurumların dikkatinin salgında
olduğunu söylerken görüntülenmekte.128
Bakanın sözleri sonradan meyvelerini verdi.
13 Nisan’da Hükümet, IBAMA’dan129 (Çevre
Bakanlığı’na bağlı bir federal çevre koruma
kuruluşu) iki yüksek düzey görevliyi, illegal
madencilik faaliyetleriyle ve Amazon Yerlilerinin yaşam alanlarını işgal ederek onları
salgına maruz bırakan130 işlemlerle savaşlarının bittiğini açıkladıkları televizyondan
yayınlanan demeçleri131 sonrasında işten
attı. Ulusal Memurlar Birliği, Bakan hakkında
sert açıklamalarda bulundu.132

“Jair Balsonaro göreve geldiğinden
beri yerli toprakları, atalarımızın
toprağının bütünlüğü ve yaşamımız
için gerekli olan doğal kaynakları
tehdit eden vahşi ekonomik faaliyetler tarafından gittikçe artan bir
tehdit altındadır. Covid-19 kriziyle
birlikte madencilerin, oduncuların,
misyonerlerin, uyuşturucu
kaçakçılarının ve diğer istilacıların
illegal faaliyetleri daha da büyük
bir tehdit oluşturuyor çünkü bu
kişiler virüsü bizim topraklarımıza
ve topluluklarımıza getirebilirler.

Bu sebeple, topraklarımızdaki tüm
ekonomik faaliyetlerin derhal sona
erdirilmesini istiyoruz ancak bu
şekilde çocuklarımızın, kadınlarımızın, erkeklerimizin, gençlerimizin, bilge yaşlılarımızın ve akrabalarımızın gönüllü tecritte
yaşaması garanti altına alınmış
olacaktır.”
Nara Bare, Brezilya Amazon Yerlileri
Örgütü Koordinatörü.

Bu senenin (2020) başında Brezilyalı gazeteciler tarafından sürdürülen incelemeler,
Anglo American maden şirketi ve onun iki
Brezilyalı alt şirketinin, ormanları iklim
değişikliğiyle mücadelede küresel öneme
sahip bir bölge olan Brezilya Amazonlarında
altın ve diğer minerallerin çıkartılması için
neredeyse 300 başvuru yaptığını ortaya
çıkardı133. Araştırmalar gösteriyor ki, bu
gazetecilerden gelen soruları cevaplamayan
şirket Amazon yerlilerinin yaşam alanlarıyla
çakışan yerlerde de maden faaliyetleri
yürütmek istemektedir134. Bu yerliler Amazon’u arama ve çıkarma faaliyetlerine açmak
isteyen Bolsonora yönetimi tarafından da
şiddetli biçimde sindirilmeye çalışılmaktadır135. Bunun için Bolsanora yönetimi, Brezilya Anayasasına aykırı yeni bir yasa çıkararak
Anglo American ve diğer maden şirketlerine
bu alanlarda arama izni verme hazırlığındadır136.
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Başkan Jair Bolsonaro tarafından Şubat
2020’de Brezilya Federal Temsilciler
Meclisine sunulan 191/20 numaralı yasa
tasarısı (PL 191/20) doğal yaşam alanı
olarak yerlilere ait olan bu alanların minerallerinin, su kaynaklarının ve tarımının
sömürülmesini öneriyor137. Bu öneri doğrudan Brezilya Federal Anayasasının 231.maddesini ve Brezilya’nın da tarafı olduğu
İLO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) 169
sayılı Yerli ve Kabile Halkları Sözleşmesi’ni
ihlal etmektedir. Bu yasa önerisi halen
Brezilya Federal Temsilciler Meclisinin
başkanlık divanı tarafından özel bir komisyonun kurulmasını bekliyor138.
Brezilya’nın, zehirli maden atıkları içeren
atık barajlarında açılan son iki gedik sebebiyle sosyo-çevresel olarak zarara uğramış
eyaleti Minas Gerais'te, 8 Mayıs tarihinde
Çevre Politikaları Konseyi pek dikkat
çekmeyen bir sanal toplantı yaptı. Bu
toplantı eyaletteki 11 yeni maden projesine çevresel izinlerin verilmesinin önünü
açtı. Minas Gerais’nin Dağları ve Suyu
Hareketi (MovSAM) bu eylemi139 reddetmek için 55 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalanan bir açıklama yayınladı140.
Kanada’da, Alberta eyalet yönetimi, petrol
kumları madencilik endüstrisi için saha
hava kalitesi ve su kirliliği göstergesi
açılarını da içeren çevresel izleme ve
düzenlemelerden en az 19 gerekliliği,
COVID-19 salgınını gerekçe göstererek
askıya aldı141. Bu karar üzerine, Fort McKay
First Nation şefi, Hükümeti bu kararı
alırken yerli halklara danışmadığı için

eleştirdi142. Yerli Athabasca Chipewyan
First Nation bir basın açıklaması yayınlayarak çevresel izlemenin hiçbir zaman isteğe
bağlı olmaması gerektiğini belirtti143.
Şili’de, kendi bölgelerini “madenden
azade” ilan eden ilk topluluklardan olan
Putaendo’da Hükümet sokağa çıkma
yasağını bahane ederek vatandaş katılımını
Kendi bölgelerini “madencilikten azade”
ilan eden Şili’deki ilk topluluklardan olan
Putaendo’da, sivil toplumun salgın boyunca tüm çevresel izinlerin durdurulması
çağrısına144 rağmen Hükümet, karantina
önlemlerini145 bahane ederek vatandaş
katılımının dahil edilmediği146 bir video
konferans yoluyla Kanadalı şirket Los
Andes Copper’ın “Vizcachitas” projesinin
çevresel ruhsatını onayladı. Hükümet daha
sonra şehre askeri birlikler147 göndererek
bu eylemi protesto etmek üzere sokaklara
dökülmüş vatandaşları baskılamaya çalıştı148. Kanadalı örgütler Kanada Hükümetinden bu ihlaller karşısında şirkete verdiği
diplomatik desteği geri çekmesi için
kampanya düzenledi149. Latin Amerika
Çevresel İhtilaflar Gözlemcileri (OLCA)
tarafından yayınlanan yakın tarihli bir
rapor, salgın esnasında Şilili otoritelere
yapılan çevresel etki değerlendirme
başvurularının sayısının geçtiğimiz seneyle
karşılaştırıldığında iki katına çıktığını
gösteriyor. Gözlemciler bu durumu,
mevcut koşullar altıda demokratik süreçlerin ihlal edilmesi ve vatandaş katılımının
dışarıda bırakılmaya çalışılması olarak
görüyorlar150.
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“[Çevreyle ilgili lisanların
kabulü] sürecin şeffaflığı,
düzgün bir şekilde bilgiye
erişim ve toplulukların
kendi topraklarının geleceğini kalıcı bir şekilde
değiştirecek olan çevresel
kararlara katılımı konusunda bir garanti olmadığını
göstermektedir. Sağlıkla
ilgili bu acil durumda biz
toplumların baskı oluşturmak, tavsiye almak ve karşı
durmak için çok az
şansımız olabiliyor.”
Agrupacion Putaendo

Kolombiya’da hükümet, daha önce verdiği
danışmanlık hizmetini, “Covid-19’un bulaşmasını azaltmak için” çevrimiçine dönüştürmeye karar verdi. Bu hareket, birçok
Kolombiya Yerli organizasyonu tarafından,
görüşmelerin şeffaflık ve hakkaniyetini
tehdit edeceği için açık olarak reddedildi152. Bu kararın geri alınmasını istediler.
Hükümet ayrıca çevreyle ilgili lisansların
halka açık toplantılarını çevrimiçi yapmayı
kararlaştırdı. Bucamaranga’da Suyun ve
Santurban Paramo’nun Savunması Komitesi, güçlü bir şekilde karşı çıkılan Soto Norte
altın projesinin153 (MINESA) çevrimiçi
danışmanlıkla sağlanacağını göz önünde
bulundurarak kararın ardından koruyucu

önlemlerin alınması için bir talepte bulundu. Sonunda, Genel Vekili, bu kararın
halkın aktif, dinamik katılım hakkını ihlal
edeceğine ve bu tür çevrimiçi danışmanlık
mekanizmalarının geçici olarak kaldırılması
gerektiğine dair açıklama yaptırmak konusunda başarılı oldular154. Bununla birlikte,
Hükümet bu tür oturumlara sanal ortamda
devam edilmesi konusunda kararlı görünüyor.

“Çevrimiçi halk toplantıları,
özellikle bizim gibi hem kırılgan hem de teknoloji ve internet konusunda çok kısıtlı imkanlara sahip olan toplulukların katılım haklarını kötü
yönde etkiliyor. Kolombiya
Hükümeti dahi bu kısıtları
kabul ettiği halde hala bu
toplantıları çevrimiçi yapma
isteğini sürdürüyor.”
Suyun ve Santurban’ın Savunması Komitesi
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Ekvador’da Başkan Lenin Moreno ve
bakanları salgından faydalanarak, çoğu
kimse tarafından istenmeyen saldırgan
metal madenciliğini ülkede “ekonomiyi
yeniden canlandırma” olarak piyasaya
sürdüler155. Mayıs ayının başlarında Hükümet, başkanlık kararnamesiyle uygulanacak
olan, yerel yönetimleri minerallerin serbestçe nakledilmesini engelleyen kararlarını
kaldırmaya zorlayacak bir plan geliştirdi156.
Mayıs ayı ortası itibariyle maden şirketlerinin çalışmalarına askeri konvoylar157 eşliğinde tam kapasite devam etmesini garanti
etmek üzere tasarlanan bu önlemler Amazonlu yerel yönetimler tarafından endişeyle
karşılandı.

durumun sona ermesinden sonra 60 günlük
süre verilerek bu süre içinde işletmeye
devam etmeye, ruhsat yenilemeye veya
yeni ruhsata başvurmaya izin verildi.
2018’den beri Honduras Hükümeti, maden,
hidroelektrik ve diğer çıkarım faaliyet
izinlerinde gizli kararlara imza atarak birçok
sosyal ve çevresel krize neden oldu159.
Ayrıca “Covid-19 döneminde ekonomik
koruma ve gelişme160” amaçlı şemsiye bir
yasa ile madenlerin taşınması ve ihracatı
gibi faaliyetlerin onayı 30 Mart’ta Ekonomik
Kalkınma Sekreterliğine devredildi.

27 Mart tarihinde Honduras Hükümeti,
Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı kontrolünde dijital bir platform açacağını ve
salgın süresince, maden çıkarma izinlerini
buradan vermeye devam edeceğini duyurdu158. Ruhsat süresi biten ya da henüz nihai
ruhsatını almamış projelere de, ulusal acil

“Bu aynı 1998’de, 20.000 kişinin canını alıp 3 milyon kişiyi
evsiz bırakan Honduras’ın en büyük felaketlerinden biri olan
Mitch Kasırgası’nın hemen ardından, bizi ekonomik olarak 40
yıl geriye atan madencilik yasasının çıkartılması gibi. Bugün
karşı karşıya olduğumuz bu insani acil durumda, Juan Orlando
Hernadez’in gayrimeşru hükümeti, krizi fırsat bilerek madenciliği kollayan yozlaşmış kararlar alıyor.”
Pedro Landa, Araştırma ve İletişim Takımı (ERIC) Honduras.
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Endonezya’da salgının tam ortasında
tartışmalı bir madencilik yasası geçirildi161.
Bu kanun geçen yıl parlamentoya onay için
gelmiş ancak halkın geniş çaplı protestolarıyla karşılaşınca yasalaştırılmamıştı. Bu yıl,
Endonezya Parlamentosu, madencilikten
zarar gören toplulukların acil çevre ve insan
hakları meselelerini hiçe sayan yasayı
herhangi bir şekilde halkın katılımı olmadan
geçirdi. Bununla da yetinmeyerek, otomatik
ruhsat yenileme ve maden imtiyaz sahalarında daha önce bulunan alan limitini de
kaldırmak gibi ek düzenlemeler yaptı.

“[Endonezya’daki] bu yeni
madencilik yasası, maden
sahalarının genişleyerek
ormanları yok etmesine,
buralarda yaşayan insanların hayatta kalmak için
ormanın daha da derinliklerine ilerlemesine ve
oradaki vahşi hayvanlarla
temasa geçerek yeni bulaşıcı hastalıkların
oluşmasına yol açacaktır.”

Peru’da Enerji ve Maden Bakanlığı, şiddetle
karşı çıkılan Tia Maria ve Conga madencilik
projelerinin, salgında “ekonominin canlandırılması adına” yeniden başlama ihtimaline
kapıyı kapatmadıklarını söyledi162. Her iki
proje de çevresel endişelerle ilgili yoğun
muhalefet nedeniyle askıya alınmıştı. Yine
her ikisinde de şiddetli çatışmaların yaşandığı olaylarda polis tarafından öldürülen
protestocular olmuştu. Red Muqui, Tia
Maria vadisinin halihazırda verimli bir tarım
havzası olduğunu ve Covid-19 sonrası
ekonomik iyileşme için madenciliğin değil
buradaki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi
gerektiğini belirtmektedir163. Aynı zamanda
Peru otoriteleri, çevre toplantılarının çevrimiçi yapılmasını ve dolayısıyla maden
endüstrisinin çevresel etki izleme süreçlerini
zayıflatan, insan ve çevre hakları kuruluşlarının çokça eleştirdiği 1500 sayılı kararnameyi
onayladı164.
ABD’de çevrenin korunmasıyla görevli
federal ve eyalet kurumlarının kapasiteleriyle madencilik düzenlemelerinin izlenmesi ve
uygulanması salgın nedeniyle ciddi şekilde
azaltılmıştır. Öte yandan şirketlere, Çevre
Koruma Ajansı’nın, “salgın durumundan
dolayı”, çevre yasalarına yapılacak ihlalleri
cezalandırmayacağı bildirilmiştir. Bununla
birlikte, halkın katılımı olmadan yapılan
değerlendirme toplantılarıyla maden izinleri
verilmeye devam edilmektedir165.

Pius Ginting, Ekoloji ve
Halkların Özgürlüğü Hareketi (AEER) Koordinatörü.
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“Topluluklar, birçok maden
projesinin izin aşamasında,
madencilik faaliyetlerinin
toplulukların ve çevrenin
üzerindeki etkilerini gösteren
ve analiz eden teknik ve diğer
dokümanlara erişimlerinin
olmaması ve yüz yüze toplantıların yapılmaması nedeniyle müzakere olanağı bulamamaktadır.”
John Hadder, Great Basin
Resource Watch, Nevada.

Öte yandan şirketler, gittikçe artan bir şekilde, iki ve çok taraflı ticaret anlaşmalarının
ayrılmaz bir parçası olan, uluslar üstü “Yatırımcı İtilaflarında Arabuluculuk Mekanizmasını” kullanarak, özellikle Küresel Güney’de
devletleri uluslararası mahkemelerde dava
etme yolunu kullanmaktadır. Bu şirketler,
hükümetleri, mahkemeleri ve hatta insan
hakları örgütlerini yüzlerce milyon ya da
milyar dolarlık davalarla tehdit etmeye, halk
sağlığını korumak üzere karar verme yetkisiyle ulusal egemenliği hiçe saymaya ve çıkarım
projeleri karşısında kendi iyi hallerini korumaya çalışan insanların kendi kaderini tayin
hakkına saldırmaya devam etmektedir.
Bilinen bekleyen madencilik talepleri, elbette
bilginin mevcut olduğu yerlerde, şu anda
toplam 45,5 milyar ABD doları ve muhtemelen gerçek tutar çok daha yüksek. Salgın
sırasında alınan önlemlere yanıt olarak başka
tehditlerden korkuluyor.

Son yıllarda maden şirketleri, yatırımlarının
insanların sağlığı ve çevre üzerinde madenciliğin etkileri konusunda yerel toplulukların
direnişiyle karşılaştığı durumlarda hükümetleri dava etmek için uluslararası tahkimi giderek daha fazla kullanmaya başladı166. Örneğin, Nevada merkezli Kappes, Casidy &
Associates isimli şirketin, Guatemala’ya,
projeye yıllardır karşı çıkan topluluklarla
önceden toplantı yapılmamasıyla altın madenini askıya alan bir mahkeme kararı nedeniyle
350 milyon ABD doları tutarında açtığı dava
devam ediyor167. Bir Çin konsorsiyumu altın
madeninin benzer nedenlerle kapatılması
üzerine Ekvador hükümetini 480 milyon ABD
doları talebiyle dava etmiştir. Kolombiya ise,
narin sulak alanların altın madenine karşı
korunması için güçlü bir şekilde mücadele
eden topluluklar lehine alınan önlemlerden
rahatsız olan üç Kanadalı maden şirketi
tarafından toplam 1 milyar Kanada doları
tazminat istemiyle mahkemeye verilmiştir.
Öte yandan Maksika’da bir Amerikan şirketi
olan Odyssey Marine Exploration, Baja
Californa Sur’daki açık deniz fosfat madenciliğinde ruhsat alamamasının ardından 3,54
milyar ABD doları tazminat talebiyle bir dava
açmıştır. Bu davalar binlerce Uluslararası
Yatırım Anlaşması sayesinde mümkün olmakta ve Küresel Güney’de, özellikle Latin
Amerika’da, hükümetlerin karşısına orantısız
bir şekilde çıkarılmaktadır.
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Şu anda maden şirketlerinin dünya üzerindeki hükümetlere açtığı, bilinen 42 adet
“Yatırımcı İhtilaflarında Arabuluculuk”
davası sürmektedir. Tazminat taleplerinin
toplamı en az 45,5 milyar ABD dolarıdır. Bu
davaların 17’sinin tazminat talebi tutarının
bilinmediği (talep üzerine erişilebilir) gerçek
tutar çok daha yüksek olabilir. Bu meblağlar, salgın dolayısıyla çok fazla borç altına
giren ve bu parayı vatandaşlarına yeterli su,
sağlık hizmeti, sağlıklı gıda ve temiz hava
sağlamak için kullanmaları gereken hükümetler için daha da külfetlidir. Ancak hukuk
şirketleri, virüsün yayılmasını önlemeye
yönelik veya ekonomik durum nedeniyle
alınan önlemlerin yeni bir Yatırımcı İhtilafları
dava dalgasına yol açacağını öngörmektedir168.

“Covid-19’un ekonomik kurbanları maden şirketleri değil
en fakir ve en kırılgan durumdaki işçiler ve topluluklar olacaktır. Ülkelerin salgınla mücadele için kaynak bulmaya
çalıştığı bu zamanlarda, bütün
dünya hükümetleri bir araya
gelerek, tüm Yatırımcı İhtilafları davalarını, başta maden
şirketleri olmak üzere, tüm
şirketlerin milyon ya da
milyar dolarlık kazanılmış
tazminatlarını askıya almalıdır. Uzun vadede ise yabancı yatırımcıların elde ettiği
tüm bu aşırı güçler sökülüp
atılmalıdır.”
Manuel Perez Rocha, Politika
Araştırmaları Enstitüsü,
Yardımcı Araştırmacı, Washington, DC.

SONUÇ

Şili Putaendo’da bulunan “Vizcachistas” projesine çevrimiçi onayla çevresel ruhsat verilmesine karşı yapılan 26 Nisan yürüyüşü.
Kaynak: Putaendo Resiste

Bu kısa rapor, küresel madencilik
şirketleri ve destekçilerinin salgından
nasıl faydalandıklarını örneklerle
göstermektedir. Bu şirketler, işçilerin
ve toplulukların karşılaştığı risklere
rağmen üretime devam etmekte,
etkilenen insanlar karşı çıktığı halde
istenmeyen projelerde ilerlemekte,
aynı zamanda da uzun vadede karlarını artırmak için mevzuat değişikliklerini zorlamaktadırlar. Şu anda
başardıkları reformlar, şirketlerin
elde etmek istedikleri sonuçları etkileyen herhangi bir önlemle savaşmak
için benzer şekilde kullanabilecekleri,
hükümetlere karşı maliyetli davalar
açmalarının önünü açan uluslar üstü
bir uluslararası tahkim sistemi tarafından kitlenebilir.

Kuşkusuz, iyi gıda, temiz su ve hava, sağlıklı
topluluklar ve gezegenin hayatta kalmasını sağlayacak bir çıkış yolu, gaddarca kar hırslarının
peşinde koşan maden şirketleri ve onların yardakçıları tarafından tasavvur edilmeyecektir. Bununla
birlikte sağlık odaklı çabalar ve madenden etkilenen toplulukların ve yerli halkların ortak yaklaşımları, daha sağlıklı bir gelecek için neyin vazgeçilmez olduğu konusuna yeniden odaklanmamızı
sağlayacaktır.

Bu örnekler aynı zamanda, kendi sağlıklarını ve
toplum sağlığını korumak için evden çıkmayan
toprak ve su koruyucularının, hedefli şiddet,
davalar ve baskılar tarafından her zamankinden
daha fazla kuşatıldığını da göstermektedir.
Hikâyeleri, sağlık, ekonomik, şiddet, askerileştirme, şirketler tarafından kuşatılma gibi çok
katmanlı salgınları ortaya çıkarmakta. Kaldı ki bu
salgınlar içinde COVID-19 salgını ve vahşi madencilik endüstrisiyle birleştiğinde bile toprakları,
suları, sağlıkları ve geçimleri için mücadele
etmeye devam ortaya çıkartmakta ki bu salgınlar
içinde Covid-19 pandemisi ve vahşi maden
endüstrisi ile birleştiğinde dahi, toprakları, suları,
sağlıkları ve rızıkları için savaşmaya devam ediyorlar.
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EK – KÜRESEL BİLDİRİ

OceanaGold’un sosyal taahhütlerinin Filipinler Didipio’daki çalılıklara gömüldüğünü
belirten bir işaret. Kaynak: Hannibal Rhoades

Madencilikte Salgın Vurguncuları Nedeniyle Risk Altında
Olan Topluluklar, Yerli Halklar
ve İşçilerle Küresel Dayanışma
Maden endüstrisi dünyadaki en kirletici,
ölümcül ve yıkıcı endüstrilerden biri. Şu ana
kadar maden şirketlerinin Covid-19 salgınına tepkileri, kar elde etmeye çalışan diğer
endüstrilerin tepkileriyle karşılaştırıldığında
çok da fazla incelenmedi.
Biz aşağıda imzası olan kuruluşlar, maden
endüstrisi ve bazı hükümetlerin salgını
kullanarak yeni maden fırsatları yaratmasını
ve şimdi ya da ilerde maden için olumlu bir
kamu imajı yaratma çabalarını kınıyor ve
buna itiraz ediyoruz.
Bu tür çabalar, hem kamu sağlığını ve
çevrelerini madenciliğin yıkıcı ve yok edici
etkilerinden on yıllardır korumaya çalışan
topluluk ve kurumlara hem de madencilik
sektöründe çalışan işçilere doğrudan bir
tehdit oluşturmaktadır.
Etkilenen topluluklar, işçiler ve sivil toplum
kuruluşlarıyla yaptığımız konuşmalarda
ortaya çıkan ortak analize göre, aşağıda
bulunan eğilimler örneklerle ortaya konmuştur. Bunlara ek olarak 500 kadar yayın
kaynağından, basın bildirisinden ve
Covid-19 bağlamında yapılan madencilikle
ilgili toplanan bilgi ve belgeler de bu bulguları doğrulamaktadır.
Bir: Madencilik şirketleri salgının gerçek
tehditlerini umursamamakta ve her ne
yolla olursa olsun faaliyetlerine devam
etmektedir.
Maden şirketleri ve birçok hükümet madenciliği “temel hizmetler” sınıfında tanımlayarak faaliyetlerin riskli ortamlarda dahi kesintisiz devam etmesine olanak sağlamıştır.
Böylelikle, virüsün yayılmasında da ana
etken olmuş ve bu şekilde toplulukları, kırsal
ve kentsel nüfusu ve kendi işgücünü büyük
riske atmıştır. Çoğu durumda, Yerli ve kırsal
topluluklar, özellikle de madenciliğin neden
olduğu kirlenmeden sağlıkları etkilenen

topluluklar olmak üzere, virüsten akut riskle
karşı karşıya kalmaktadır. Kendilerini potansiyel salgınlardan korumak için mücadele
etmektedir.
İki: Birçok hükümet meşru protestoları
bastırmak ve madencilik sektörünü
desteklemek için olağanüstü önlemler
almaktadır.
Kamu gözetimi ve incelesinden azade
olarak, hükümetler insanların toplum sağlığını korumak için bir araya gelmek ve birlikte
hareket etme özgürlüklerine kısıtlar getirmişlerdir. Fakat bu aşırı ve hatta askeri
önlemler insanların topraklarına ve hayatlarına sahip çıkma becerilerini tehlikeye atmaktadır. Topraklarını savunanlar çok daha fazla
hedefli şiddete maruz kalmakta, bazıları
uzun süreler haksız yere hapiste tutulmakta
ve daha da fazla virüs riskine maruz kalmaktadır. Hükümetler aynı zamanda, meşru,
barışçıl protestoları, özellikle bir şirketin
faaliyetlerine uzun soluklu protestolar
olduğunda, resmi kolluk kuvvetlerini (asker
ve polis) kullanarak bastırma yoluna gitmektedir. Bazı durumlarda bu, belirli mevzuatların uygulanması ya da dokunulmazlık sağlayan adli sisteme erişimin engellenmesi
şeklinde olmaktadır. Bu alanlarda aşırı
miktarda askeri ya da polis kuvveti bulundurulması da uygulanan başka bir yoldur. Öte
yandan maden şirketleri bu alanlarda,
kısıtlamalara rağmen, serbestçe faaliyet
gösterebilmektedir. Bu ve benzer uygulamalar gülünç ve haksız bir şekilde maden
endüstrisini desteklemektedir.
Üç: Maden şirketleri salgını kirli işlerini
örtbas etmek ve kendilerini halkı düşünen kurtarıcılar olarak göstermek için bir
fırsat olarak kullanıyorlar.
Ülkeler kendileri için elzem olan test kitlerini
bulmak için çabalarken, şirketler özel sektörden temin ettikleri milyonlarca test kitiyle
toplum önünde övündü. Bu, düzenli olarak
madencilik faaliyetlerinden ve yine aynı
şirketlerin el altından yaptıkları işlerden
kaynaklanan uzun vadeli sağlık etkileri için
yetersiz bir örtbas etme yöntemidir.
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Bu hareket aynı zamanda, çok uluslu şirketler ve Küresel Güney’deki devletler arasındaki dikkat çekici güç asimetrisini vurgulayarak, daha büyük kamu yararına ve birçok
devletle topluluğun halkın testlere erişimini
güvence altına almak için ortak çabalarına
yönelik bir hakarettir. Bazı durumlarda
insanlar salgın dolayısıyla evden çıkamazken, şirketler gıda yardımını doğrudan
kişilere yapmak suretiyle sosyal ayrımcılığı
körüklemiş ve barışçıl protestoları da
küçümsemiştir.
Bazı maden şirketleri yardım fonları oluşturmuş ve bakanlıklara hatırı sayılır bağışlar
yapmıştır. Bu doğrudan nakit “bağışlar”
sadece yaptıkları işle orantısız olmakla
kalmamış, aynı zamanda yolsuzluk riskini de
beraberinde getirmiştir; bu durum, hükümetlerin acil durum önlemlerini zayıflatmaya istekliği olduğunu, mevcut uygulamaları
gerçekleştirmediğini veya madencilik
faaliyetlerini bu önlemlerin dışında tuttuğunu açıkça göstermektedir.
Dört: Maden şirketleri ve hükümetler
krizi, insanların ve gezegenin aleyhine
olmasına rağmen, maden endüstrisinin
lehine mevzuat değişikliği yapmak üzere
kullanıyorlar.
Madencilik şirketleri, madenciliği şu anda
ve salgın sonrası küresel ekonomik iyileşme
için gerekli bir çerçeve haline getirirken,
idari kararları hızlandırmak ve neredeyse
her zaman tam bir cezasızlıkla, bedeli
topluluklar tarafından ödenen faaliyetlerinin
sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik
etkilerini ele almak için zaten sınırlı olan
önemleri zayıflatmak üzere lobicilik
yapmaktadır. Gerek açık bir şekilde, var
olan küçük çevresel denetim ve buna

yönelik yaptırımları askıya alarak gerekse
dolaylı olarak etkilenen toplulukların bilgi
edinmesini ve izin süreçlerine müdahale
etmesini daha zor hale getirerek, hükümetler madencilik endüstrisine derin tavizler
vermekte ve şirketler bu tür deregülasyonları kalıcı hale getirmek için doğrudan
hükümetlerde lobicilik yapmaktadır.
Aynı zamanda şirketler, gittikçe artan bir
şekilde, iki veya çok taraflı ticaret anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olan, uluslar üstü
“Yatırımcı İtilaflarında Arabuluculuk Mekanizmasını” kullanarak, özellikle Küresel
Güney’de devletleri uluslararası mahkemelerde dava etme yolunu kullanmaktadır. Bu
şirketler, hükümetleri, mahkemeleri ve hatta
insan hakları örgütlerini yüzlerce milyon ya
da milyar dolarlık davalarla tehdit etmeye,
halk sağlığını korumak üzere karar verme
yetkisiyle ulusal egemenliği hiçe saymaya
ve çıkarım projeleri karşısında kendi iyi
hallerini korumaya çalışan insanların kendi
kaderini tayin hakkına saldırmaya devam
etmektedir. Bilinen bekleyen madencilik
talepleri, elbette bilginin mevcut olduğu
yerlerde, şu anda toplam 45,5 milyar ABD
doları ve muhtemelen gerçek tutar çok
daha yüksek. Salgın sırasında alınan önlemlere yanıt olarak başka tehditlerden endişe
duyulmaktadır.
Covid-19 salgınına verilen bu yanıtları, Yerli
halklar, toprak savunucuları ve maden
işçilerinin günlük olarak karşı karşıya kaldığı
tehditleri ve riskleri artıran saldırganlık
olarak görüyor ve kınıyoruz.
Madenciliğin mevcutta ya da ekonomik
iyileşme için “temel hizmet” olduğu
iddiasını reddediyoruz. Kesişen küresel
sağlık, ekonomik ekolojik ve iklim krizi
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bağlamında, yağmacı madencilik şirketlerinin karlarının değil, sağlıklı toplulukların,
Yerli halkların, işçilerin ve sosyal hareketlerin “vazgeçilmez” olduğunu savunuyoruz.
Ulusal hükümetleri, madencilik faaliyetlerinden etkilenen toplulukların ve Yerli
halkların bağımsız örgütlenme ve kendi
kaderlerini tayin etme süreçlerine saygı
duymaya ve desteklemeye çağırıyoruz. Bu
insanların çabaları, küçük ölçekli tarım ve
diğer üretim faaliyetleri yoluyla kırsal ve
kentsel nüfusun gıda egemenliğinin yanı
sıra kendi kadim bilgileri ve gelenekleriyle
toplum sağlığını ve çevreyi korumaları için
hayati öneme sahiptir. Ekonomik “yeniden
etkinleştirme” daha fazla madenciliği teşvik
etmemeli, bunun yerine topluluk temelli
girişimleri kabul etmeli ve desteklemelidir.
Uluslararası insan hakları örgütlerini,
salgın esnasında ve sonrasında hükümetlerle maden şirketleri tarafından işlenen insan
hakları ihlalleriyle yakından ilgilenmeye ve
aktif olarak kınamaya çağırıyoruz.
Covid-19 krizinden ve madencilik endüstrisinin yanıtlarından en çok etkilenen ön
saﬂardaki topluluklar, Yerli halklar ve
işçilerle dayanışma içindeyiz. Herkesi,
kolektif refah ve adalet için onların düzenlediği yaşamsal kampanyaları desteklemeye
çağırıyoruz.
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