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Forslag
Midtengruppen foreslår at
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
å orientere for hvordan studien ‘Towards Sustainability in Nordic Mining' har
blitt fulgt opp
å redegjøre for status i arbeidet med å etablere felles nordiske retningslinjer
for bærekraftig gruve- og mineralvirksomhet.
Bakgrunn
Gruvedriften er en tradisjonsrik nordisk næringsform som gjennomgår en periode
med stor utvikling. Det er høy aktivitet og en rekke nye prosjekter som enten er under planlegging eller utvikles. Dette har også følger for den politiske debatten i de
nordiske landene. Blant annet i diskuteres det i Finland nå ny lovgiving på dette feltet, og i Norge har det over lengre tid vært debatt om forsvarligheten av havdeponering av avfall fra nye gruveprosjekter.
For Mittengruppen er det viktig at utviklingen av næringen oppmuntres, men at virksomheten foregår på en bærekraftig måte.
I januar 2013 fremmet Mittengruppen et medlemsforslag om kriterier for bærekraftig
nordisk gruve- og mineraldrift. Dette forslaget ble adoptert og utdypet av næringsutvalget i Nordisk Råd til å omfatte målsetting om en nordisk deklarasjon/manifest
med kriterier for holdbart gruve- og mineralnæring som skal ligge til grunn for internasjonale avtaler. Det ble også bedt om at kriteriene skulle ta hensyn til natur- og
vannkvalitet, urbefolkningens rettigheter, lokalbefolkningen og næringene.
Ved møtet på Akureyri i 2014 ble forslaget gjort til en anbefaling for ministerrådet. I
sitt svar skriver blant annet ministerrådet at de nordiske ministrene at de deler synet
på at felles nordiske kriterier er viktig for sikre en holdbar utvikling i næringen. Rådet
pekte også på at det skulle utvikles en studie av fagnettverket NordMin på holdbarhetskriterier (Sustainability Criteria for the Nordic Extractive Industry), som skulle
legges frem for de nordiske ministrene i andre halvdel av 2016.
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Studien (Towards Sustainability in Nordic Mining) ble lagt frem i 2016, og leverte anbefalinger til retningslinjer for selskapsledelse, driftspraksis, økonomiske aspekter,
menneskerettigheter, arbeidsforhold, samfunn, og miljø. Særlig. men ikke utelukkende, retningslinjer for selskapsledelse, menneskerettigheter, og miljø ble sett på
som viktige.
NordMin-nettverket ble avviklet året etter. Det har heller ikke vært rapportert noe
videre arbeid fra Ministerrådet i Utvalget for vekst og utvikling i Nordisk råd. Mittengruppen er derfor bekymret for at den gode innsatsen som tidligere har blitt gjort
på dette området nå enten følges opp med kraftig redusert nivå eller at arbeidet har
stagnert.
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