19

Stavanger Aftenblad · lørdag 22. juni 2013

Utland

Didadjara ligger på en fjellhylle
i 900 meters høyde.
Foto: Ragnar Skre

kraftprosjekt truer landsby
og landet, men det vil føre til mange 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 rasene, noe som vil true hele landsbyen.» 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, Jarand 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 grunnmuren på huset sitt.

pROTEST

”De burde
spurt oss
først.”
Temuri Khoservanidze,
landsbyboer

– De tar overhodet intet ansvar
for erosjonen. Å bygge et 20 hektar
reservoar nedenfor her vil være direkte farlig, sier han.
– Det er alltid slik at de bestemmer først hva som skal bygges, og
så kommer de og spør folk. De burde spurt oss først, sier Temuri Khoservanidze (65).

Nekter å uttale seg

Til tross for at to talsmenn for Clean Energy Invest gikk ut i Dagens
Næringsliv i mai og karakteriserte Georgia-utbyggingen som et
«good guy»-prosjekt og at de er
med og bygger landet, nekter selskapet nå å kommentere saken.
Ved kontoret i Batumi nektes vi
kommentar, men får oppgitt telefonnummer til Jarand Falland. Han
nekter å uttale seg når vi ringer,
men henviser til Bjørn Brandtzæg,
som verken svarer på telefonsvarerbeskjed, epost eller tekstmelding.
Avtalen med georgiske myndig-

heter, «Memorandum of Understanding» 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 regjering som hevder å være mer kritisk til de store vannkraftutbyggingene.
Men folk i Didadjara har ingen
tro på en ny gjennomgang som miljøverndepartementet 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, krever folk kompensasjon for ødeleggelsen.
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 miljøvernorganisasjonen Green Alternative. Regelverket er slik at utbyggere får en forhåndsavtale, MOU,
der det ikke tas hensyn til konsekvenser for lokalbefolkningen.

Utbyggingskåt

– Problemet er at regjeringen i en
MOU» på forhånd forplikter seg
til å gi selskapet alle slags godkjenninger, sier Dato Chipasjvili i
Green Alternative. Dermed blir høringsrunden, konsekvensutredningen og folkemøtene som selskapet
har arrangert, i praksis bare sandpåstrøing. Den nye regjeringen er
like utbyggingskåt som den forrige,
mener han.
Ragnar Skre

