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Det norske selskapet Clean 
Energy Invest fraskriver seg 
alt ansvaret for at to perso-
ner omkom og én ble skadet 
da en kran knakk under byg-
ging av et magasin sørvest i 
landet.

Ulykken skjedde på kvelden 17. 
april i en dal sørvest i landet. 
Gangplattformen de tre arbei-
derne sto på, falt 30 meter.

Irina Iakobadze (24) fra Ghurta 
forteller at mannen hennes, Paata 
(26), ringte hjem og sa han måtte 
jobbe overtid. Det var siste gangen 
hun snakket med ham.

Vi treffer henne i stuen til beste-
foreldrene, omgitt av slektninger 
i mørke klær.

Hun forteller at Paata jobbet 12 
timer pr. dag og ikke hadde for-
sikring. 

Dekket begravelsen
I en uttalelse fraskriver det norske 
selskapet seg alt ansvar. Men Irina 
sier det tyrkisk selskapet AGE, som 
utfører byggearbeidene, har gitt 
henne 100.000 kroner og en tre-
roms leilighet i nærmeste by, Ba-
tumi. De dekket også begravelsen.

Ulykken har brakt en ulmende 
misnøye opp til overflaten. Om-

budsmannen gikk ut og krevde ar-
beidstilsynet gjeninnført. Det ble 
avskaffet i 2006. Noen har likevel 
tatt seg jobb i prosjektet. 

– Hele landsbyen var imot pro-
sjektet, men de gikk i gang med 
det likevel. Ingen spurte oss hva vi 
synes. Så begynte jeg å jobbe der 
selv. Uansett om jeg liker det el-
ler ikke, så må jeg ha en jobb, sier 
Temuri Khozrevanidze (65) i Di-
dadjara. Han solgte beitemark til 
det norske firmaet.

Rasfare
I alt 600 georgiere er sysselsatt, 
mange av dem i nærmest symbol-
ske jobber som «trafikkvakter» for 
lastebilene som raser forbi. 

I Didadjara er folk redde for at 
hele landsbyen skal rase utfor 
skrenten på grunn av endrede 
grunnvannsforhold når vann- 
magasinet fylles. Rundt 400 bolig-
hus ligger oppå en fjellhylle der 
jorden siger nedover år for år.

Rektor Ioseb Shavadze viser oss 
rundt på skolen der det norske sel-
skapet har pusset opp gymsalen 
og garderoben og kjøpt nye bal-
ler og treningsdrakter, et par sto-
ler og et bord, til en pris av 64.000 
kroner.

Hver landsby blir engasjert i ut-
byggingen gjennom bygdemøter 
der de blir spurt hva slags forbe-
dringer de ønsker seg i nærmiljø-
et. Til gjengjeld må de skrive un-
der på en kontrakt der de lover 

En dødsulykke har blåst nytt liv i protestene mot et gigantisk,  
norsk vannkraftanlegg under bygging i Georgia. 

– Nå, når mannen min er gått bort, skal jeg oppdra 
barna skikkelig, slik han ville ha ønsket, sier Irina (24), 
omgitt av Aneta (3) og Enrike (6).

Fakta

Georgia-kraftverket 

XX Eies av Clean Energy Invest (40 
prosent), Tata Power (40 pro-
sent) og IFC (20 prosent).
XX Pris ca. 400 millioner USD.
XX Trinn én nedslagsfelt større enn 
Oslo, to magasiner med hhv. 39 
meter høy demning (17 hektar), 
og 22 meter demning (19 hektar).
XX Vannet ledes gjennom tre tun-
neler (6, 9 og 18 km) til kraft-
verkene Shuakhevi (175 MW) og 
Skhalta (6 MW).  
XX Georgisk kraftproduksjon øker 
med ca. 8 prosent. Det bidrar til 
å gjøre det mer uavhengig av 
russisk gass.
XX Redusert CO2 tilsvarende 1 pro-
sent av Norges utslipp.
XX Samme eiere vurderer nå trinn 
to, Koromkheti (150 MW).

Mannen hennes, 
Paata (26), ringte  
og sa han måtte  
jobbe overtid. Det 
var siste gangen hun 
snakket med ham.

Otar Iakobadze (t.h.) og andre beboere i Ghurta har 
gått rettens vei for å få stoppet den norske gigant-
utbyggingen. 

å ikke forstyrre anleggsarbeidet.
– Selskapet behandler oss som 

barn som de gir godterier til, slik 
at vi skal bli for prosjektet, sier 
pensjonisten Rostom Tsulukid-
ze (75).

Tett partnerskap
Å bringe inn nye penger og ska-
pe virksomhet er populært i et 
land der viktigste eksportartik-
kel i mange år var skrapjern fra 
bærebjelkene i gamle sovjetiske 
betongbygg. Georgia har et stort, 
uutnyttet vannkraftpotensial som 
kunne snudd økonomien og gjort 
landet uavhengig av importert 
strøm og gass. 

Vannkraft ble et satsingsområ-

de under president Saakasjvili i 
2008, og norsk UD hjalp til gjen-
nom et treårig prosjekt for å ha 
anbudsrunder og selge fossene 
til utenlandske investorer. 

Konsulenten som jobbet på pro-
sjektet, Bjørn Brandtzæg, gikk selv 
i bresjen for det som skulle bli den 
største investeringen innen vann-
kraft. Sammen med tidligere Stat-
kraft-sjef Bård Mikkelsen sirklet 
han seg inn mot Adjara, en ned-
børsrik fjellregion ved Svarteha-
vet som grenser mot strømhun-
grige Tyrkia. Et georgiskregistrert 
datterselskap ble opprettet, Ad-
jaristsqali Georgia Llc (AGL), som 
har kontor i badebyen Batumi.

– Prosjektet vil øke installert ef-
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To personer omkom, og én 
ble skadet da en kran knakk 
under bygging av et magasin. 
Norske Clean Energy Invest 
fraskriver seg ansvaret for 
ulykken.   
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fekt i det georgiske kraftsystemet 
med cirka 5 prosent. Dersom også 
Koromkheti blir utbygget med 
cirka 10 prosent, vil forsyningssik-
kerheten i Georgia forbedres, noe 
som vil bidra til målet om å ha et 
kraftsystem basert på 100 prosent 
fornybar kraft, skriver Brandtzæg 
i en e-post. Han er nå direktør i Cle-
an Energy Invest.

Risiko
Et hefte fra Verdensbanken fra 
2014 forteller om risikoene ved 
prosjektet: 

En kritisk faktor er tid. Forsin-
kelser i utbyggingen kan koste 
investorene dyrt. En annen risi-
kofaktor som nevnes, er hydro-

logiske forhold. Tariel Tuskia, en 
offentlig ansatt geolog i Adjara-
regionen, advarte mot nettopp 
porøs bergart som kunne skape 
uforutsette problemer med vann-
strømning. Men hans advarsler 
ble ikke tatt ad notam da konse-
kvensutredningen ble godkjent 
sommeren 2013.

Nå forteller lokalbefolkningen 
at selskapet har hatt voldsomme 
problemer med at vann flommer 
ut av berggrunnen når de har gått 
i gang med å sprenge ut tunnele-
ne. De har prøvd å tette igjen med 
sement, men uten hell.

Bøtelagt
Problemene toppet seg i januar 

da miljøverndepartementets til-
syn (tilsvarende SFT) utstedte en 
bot på 16.000 kr for måten stein og 
vann fra tunnelarbeidet blir hånd-
tert på. Pålegget omfatter mange 
forhold, blant annet at man ikke 
har levert månedlige rapporter 
om endringer i drikkevannet, som 
folk får fra naturlige kilder.

AGL har påklaget boten, og sa-
ken er fortsatt til behandling i 
rettssystemet.

Pålegget vil neppe stoppe pro-
sjektet, men det kan derimot et 
søksmål fra beboerne i landsbyen 
Ghurta gjøre. Den omkomne Paa-
ta kom derfra – fra en av landsby-
ene der det norske selskapet ikke 
har fått folk til å fraskrive seg ret-

ten til å bruke sivil ulydighet mot 
anleggsarbeidet.

– Georgisk lov sier at hvis det gis 
byggeløyve til et prosjekt som be-
rører folk, så må dette forkynnes 
til befolkningen, som så har 30 da-
ger på å protestere. I Ghurta me-
ner de at de ikke fikk vite om byg-
geløyvet da det ble gitt sommeren 
2013, forklarer Davit Meskhidze, 
advokat for organisasjonen GYLA.

Men Batumi domstol har brukt 
flere måneder på å vurdere juris-
diksjon og paragrafbruk. I mel-
lomtiden har domstolen latt Cle-
an Energy fortsette å bygge. Ved 
siste rettshøring, 24. april, ble sa-
ken overført til Tbilisi byrett. Det 
vil gjøre det vanskelig for bebo-

erne i Ghurta, helt vest i landet, 
å følge opp.

Utbyggingen går etter planen, 
og AGL avventer politiets konklu-
sjon om ulykken mens de gjen-
nomfører en intern granskning.

Det tyrkiske selskapet AGE nek-
ter å uttale seg og sier de er blitt 
fortalt at all kontakt med medie-
ne skal gå via de norske kontakt-
personene.

Ved Didadjara står mobilkranen 
fortsatt brukket og bøyd over en 
stor bropilar da Aftenposten er 
innom. Saken er under etterfors-
kning som en kriminell hand-
ling med strafferamme på fire 
års fengsel.

Foreningen til Ski-Idrettens Fremme – Skiforeningen – er en av landets største og eldste friluftsorganisasjonermed rundt 50 ansatte, stor frivillighetsstab ogmer enn 72.000medlem-
mer. Fra stiftelsen i 1883 har vårt formål vært å arbeide for «utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv, samt å arrangere Holmenkollrennene». Vi tilrettelegger for godemarkaopple-
velser og fremmerogså skiidrettengjennomNorges største skiskole, ogmassemønstringeneHolmenkollmarsjenogBarnasHolmenkolldag. Vi arrangererHolmenkollrennene /World
Cup i nordiske grener i samarbeidmedNorges Skiforbund. SammenmedOslo kommune drifter vi Holmenkollen nasjonalanlegg, vi eier Skimuseet og driver Holmenkollen Kultur- og
Turistanlegg som er en av Norgesmest besøkte attraksjoner.

GENERALSEKRETÆR
For full utlysningstekst, se www.skiforeningen.no eller www.visindi.no. Søk på stillingen via www.visindi.no. Eventuelle spørsmål
kan stilles til Visindi ved Vibeke Bjerknes, tlf. 986 45 381, Atle Ronglan, tlf. 966 27 089 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101. Alle
henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

– kloke ledervalg

En av frivillighet-Norges mest utfordrende, innholdsrike og givende stillinger er ledig. Stikkordene er markaopplevelser, skiidrett, folkehelse, frivillighet, samfunns-
rolle, arrangement, ledelse og sterke merkevarer. Og fremfor alt: Ekte engasjement.


