
PRESSMEDDELANDE 2006-06-07: 
Sandvik beskyddas av brutal militär – frånsäger sig ansvar för kritiserat gruvprojekt i 
Indonesien

År 2002 valde Sandvik att ingå ett tolvårigt kontrakt med det kontroversiella gruvföretaget Freeport. Detta 
trots att allvarlig kritik hade riktats mot företaget under flera decennier. För närvarande utreds Freeports be-
talningar till den brutala indonesiska militären. Indonesiens miljöministerium anklagar företaget för allvarlig 
miljöförstöring. Sandvik, som är en väsentlig del av gruvprojektet och levererar betydelsefull gruvutrustning 
till Freeport, anser sig dock inte ha något ansvar för de förhållanden som präglar verksamheten.

– Vi är förvånade över Sandviks resonemang. Sandviks personal beskyddas också av den militär som Freeport betalar, 
eftersom företaget ingår i gruvprojektet. Utan gruvutrustning blir det ingen gruvbrytning och heller ingen miljöförstö-
ring. Ändå anser inte Sandvik att det har med problemen att göra, säger Örjan Bartholdson, kanslichef på SwedWatch.

Sandvik har haft Freeport som kund sedan 1997. Affärsrelationen inleddes två år efter det att en australiensisk bi-
ståndsorganisation och den katolska kyrkan rapporterat om att indonesisk militär hade dödat, internerat och torterat pa-
puaner inne på Freeports ägor, fordon eller i företagets fraktkontainrar. 2002 valde Sandvik att sluta ett större, tolvårigt 
kontrakt med Freeport, värt 700 miljoner SEK. Detta trots att såväl forskare som lokala grupper fortsatte att kritisera 
företaget för allvarlig miljöförstöring och alltför nära kopplingar till Indonesiens brutala militär. 

Freeport bryter guld och koppar på Papua, som är en av Indonesiens mineralrika provinser. Sedan 1960-talet präglas 
provinsen av en konflikt mellan de papuaner som vill ha självständighet och den indonesiska militären och statsmak-
ten. Sandvik och Freeport befinner sig mitt i denna konflikt. Gruvprojektet bevakas av den indonesiska militären och 
Freeport betalar för detta beskydd, samtidigt som militären är den institution som kränker papuanernas mänskliga rätt-
tigheter. För närvarande har Sandvik 250 anställda inne på det militärbevakade gruvområdet.

År 2002 uppgick Freeports kostnader för militärt beskydd till 5,6 miljoner USD. Sedan dess har de ökat i storlek. En-
ligt uppgifter från människorättsorganisationen Global Witness har pengar gått till såväl militära institutioner som en-
skilda militärer som general Mahidin Simbolon, anklagad för att vara en av männen bakom våldet på Östtimor 1999. 

Enligt OECD:s riktlinjer för multinationella företag ska företag då det är möjligt uppmuntra affärsparters att respektera 
mänskliga rättigheter och skydda miljön. FN:s etikinitiativ Global Compact skriver att företag ska vara fullt medvetna 
om människorättsaspekter både hos leverantörer och kunder så att de kan välja lämpliga affärspartners. Sandvik anser 
att företaget har levt upp till båda dessa skrivningar i förhållande till Freeport. Detta trots att Sandvik inte fört fram 
några åsikter till Freeport angående gruvverksamhetens effekter och trots att inga kontakter tagits med de grupper som 
berörs av gruvan och som är kritiska till Freeports verksamhet. 

– Företag, även de som agerar leverantörer, måste inse sin roll och sitt ansvar när de är verksamma i konfliktområden 
som Papua. Vi rekommenderar Sandvik att göra ordentliga riskanalyser, snarast börja ställa krav på Freeport och ta 
kontakt med lokala grupper för att se vad företaget kan göra för att bidra till en bättre utveckling, säger Ellie Cijvat på 
Miljöförbundet Jordens Vänner.

Läs hela rapporten på www.swedwatch.org
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SwedWatch är en förening vars syfte är att undersöka hur företag med svenska kopplingar följer internationella kon-
ventioner, nationell lagstiftning och etiska riktlinjer om företagande. Medlet är offentlig information till allmänheten. 
Miljöförbundet Jordens Vänner är en av SwedWatchs fem medlemsorganisationer. 


