
 lørdag 22. juni 2013  ·  Stavanger aftenblad18

Utland

I fjor så Levani Shavadze (37) det 
ene hjørnet av huset sitt synke ned 
i jorden. Cirka hundre familier har 
flyktet fra den rasutsatte landsbyen 
Didadjara de siste 20 årene.

Men han har ikke tenkt å flytte.
– Man bør ikke være redd, sier 

Shavadze ute i åkeren han har an-
lagt der huset sto.

Landsbyen der Sankt Andreas 
ifølge legenden bodde en stund, 
ligger på en fjellhylle i 900 meters 
høyde.

I dalen nedenfor planlegger nor-
ske Clean Energy Invest å bygge en 
39 meter høy demning og et 17 hek-
tar stort reservoar.

Massiv utbygging
Utbyggingen er del av en mas-
siv vannkraftutbygging i vassdra-

Innbyggerne mener norsk kraftprosjekt truer landsby

Georgia  Oppdemming

get Adjaristskali helt sørvest i Ge-
orgia. Til sammen skal det bygges 
tre kraftverk for 3,7 milliarder kro-
ner, en av de største investeringene 
i landet til nå.

De fleste steder er folk positive til 
at det kommer ny virksomhet, selv 
om kraften skal eksporteres til Tyr-
kia, unntatt i vintermånedene. Men 
i landsbyen Didadjara med 1500 
innbyggere frykter mange at reser-
voaret vil sette fart på erosjonen og 
gjøre plassen ubeboelig.

De mener reservoaret vil samle 
opp fuktighet i dalen, som igjen vil 
utløse flere ras.

– En spesialist var her og sa at 
landsbyen hviler på to lag. Det øvre 
er løst, det nedre hardt. Hele områ-
det er utsatt, sier Jambuli Tsulukid-
ze, tidligere landsby-leder.

Landet har de siste årene opp-
levd en serie ekstremvær. I fjor ble 
fem mennesker drept da et dike 
røk ovenfor Tbilisi og vannmasse-
ne kom styrtende ned i sentrum av 
byen.

I østlige Kakheti har mye av av-
lingene blitt ødelagt av hagl på 
størrelse med klinkekuler.

300 underskrifter
Folk i Didadjara har allerede solgt 
jorda til de norske investorene, 
men mange har fått kalde føtter 
når det etter hvert har begynt å 
gå opp for dem at prosjektet truer 
hele deres eksistens. I mars ble det 
opprør og folkemøte. Ifølge nåvæ-
rende landsbyleder, Koba Shavad-
ze, er 90 prosent imot.

Til nå er det samlet inn rundt tre 

hundre underskrifter på et opprop 
til miljøvernministeren som foru-
ten rasfaren peker på tapet av bei-
teland for kyrne som er levegrunn-
laget her.

«Vi forstår den strategiske betyd-
ningen prosjektet har for regionen 

Kontoret til Clean Energy Invest kontor ligger i denne gaten  
i feriebyen Batumi. Ingen ville kommentere saken der. 

Deler av huset til Levani Shavadze (37) sank i jorden i fjor. Nå har han anlagt åker der.  
– Man bør ikke være redd, sier han. 

– Det norske selskapet tar ikke noe ansvar for erosjonen, sier 
en sint Ramaz Shervashidze (49). Åkeren sank nylig en meter.
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hhNorske investorer er i Georgia for å bygge landet, men i en landsby har folk  
startet protestkampanje mot planene.

”De norske 
sa til meg 
nå i vår at 
’erosjonen 
er ikke vårt 
problem’.”
Ramaz Shervashidze, 
landsbyboer
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Didadjara ligger på en fjellhylle  
i 900 meters høyde.  
Foto: RagnaR SkRe
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og landet, men det vil føre til man-
ge problemer, som vi ber om at dere 
tar hensyn til, og det er grunnen til 
at hele landsbyen er imot å bygge 
reservoar,» står det i oppropet.

– Blir umulig å bo her
«Flommer vil framskynde rase-
ne, noe som vil true hele landsby-
en.» Og: «Vi, befolkningen, mener 
at å bygge reservoaret ikke bare vil 
være til økonomisk skade for oss, 
men vil gjøre det umulig å bo her.»

Clean Energy Invest sin jurist, Ja-
rand Falland, har vært mange turer 
og snakket med dem som bor her. 
Flere sier de føler seg lurt av det 
norske selskapet. De mener også at 
tolken ikke oversetter korrekt.

– De norske sa til meg nå i vår at 
«erosjonen er ikke vårt problem». 
De sa det bare må plantes noen 
trær, og så er problemet løst, sier en 
sint Ramaz Shervashidze (49) og 
viser fram flere sprekker i grunn-
muren på huset sitt.

– De tar overhodet intet ansvar 
for erosjonen. Å bygge et 20 hektar 
reservoar nedenfor her vil være di-
rekte farlig, sier han.

– Det er alltid slik at de bestem-
mer først hva som skal bygges, og 
så kommer de og spør folk. De bur-
de spurt oss først, sier Temuri Kho-
servanidze (65).

Nekter å uttale seg
Til tross for at to talsmenn for Cle-
an Energy Invest gikk ut i Dagens 
Næringsliv i mai og karakteriser-
te Georgia-utbyggingen som et 
«good guy»-prosjekt og at de er 
med og bygger landet, nekter sel-
skapet nå å kommentere saken.

Ved kontoret i Batumi nektes vi 
kommentar, men får oppgitt tele-
fonnummer til Jarand Falland. Han 
nekter å uttale seg når vi ringer, 
men henviser til Bjørn Brandtzæg, 
som verken svarer på telefonsvarer-
beskjed, epost eller tekstmelding.

Avtalen med georgiske myndig-

heter, «Memorandum of Under-
standing» eller MOU, nekter de å 
frigi, og i henhold til georgisk lov 
må departementet da også holde 
den hemmelig.

Ny regjering
Etter at president Saakasjvili led 
et uventet valgnederlag i oktober i 
fjor, har det kommet inn en ny re-
gjering som hevder å være mer kri-
tisk til de store vannkraftutbyggin-
gene. 

Men folk i Didadjara har ingen 
tro på en ny gjennomgang som mil-
jøverndepartementet nå er i gang 
med. Departementets PR-sjef Inga 
Nikagosian nekter å si mer enn at 
gjennomgangen har med eksperter 
innen hydrologi og biodiversitet, 
samt ingeniører, og vil være ferdig 
om en måned.

Hvis planene får grønt lys, kre-
ver folk kompensasjon for ødeleg-
gelsen.

President Saakasjvilis vannkraft-

satsing, som norsk UD har vært 
med å tilrettelegge for i et prosjekt 
der Brandtzæg selv deltok, blir 
kraftig kritisert i en rapport fra mil-
jøvernorganisasjonen Green Alter-
native. Regelverket er slik at utbyg-
gere får en forhåndsavtale, MOU, 
der det ikke tas hensyn til konse-
kvenser for lokalbefolkningen.

Utbyggingskåt
– Problemet er at regjeringen i en 
MOU» på forhånd forplikter seg 
til å gi selskapet alle slags god-
kjenninger, sier Dato Chipasjvili i 
Green Alternative. Dermed blir hø-
ringsrunden, konsekvensutrednin-
gen og folkemøtene som selskapet 
har arrangert, i praksis bare sand-
påstrøing. Den nye regjeringen er 
like utbyggingskåt som den forrige, 
mener han.
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”De burde 
spurt oss 
først.”
Temuri Khoservanidze, 
landsbyboer
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