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Utland

GeorgiaOppdemming

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.

Innbyggerne mener norsk k
hNorske
h
investorer er i Georgia for å bygge landet, men i en landsby har folk
startet protestkampanje mot planene.
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 anlagt der huset sto.
Landsbyen der Sankt Andreas
ifølge legenden bodde en stund,
ligger på en fjellhylle i 900 meters
høyde.
I dalen nedenfor planlegger norske Clean Energy Invest å bygge en
39 meter høy demning og et 17 hektar stort reservoar.

Massiv utbygging

Utbyggingen er del av en massiv vannkraftutbygging i vassdra-

”De norske
sa til meg
nå i vår at
’erosjonen
er ikke vårt
problem’.”
Ramaz Shervashidze,
landsbyboer

get Adjaristskali helt sørvest i Georgia. Til sammen skal det bygges
tre kraftverk for 3,7 milliarder kroner, 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 Tyrkia, unntatt i vintermånedene. Men
i landsbyen Didadjara med 1500
innbyggere frykter mange at reservoaret 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 området er utsatt, sier Jambuli Tsulukidze, tidligere landsby-leder.

Landet har de siste årene opplevd en serie ekstremvær. I fjor ble
fem mennesker drept da et dike
røk ovenfor Tbilisi og vannmassene kom styrtende ned i sentrum av
byen.
I østlige Kakheti har mye av avlingene 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 nåværende landsbyleder, Koba Shavadze, er 90 prosent imot.
Til nå er det samlet inn rundt tre

hundre underskrifter på et opprop
til miljøvernministeren som foruten rasfaren peker på tapet av beiteland for kyrne som er levegrunnlaget her.
«Vi forstår den strategiske betydningen prosjektet har for regionen
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