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Invitasjon til seminar og rapportlansering 
 
De nye conquistadorene? 
SN Power i Chile: kraftverk på Mapuche-indianernes territorium 
 
Hvorfor rykket inn urbefolkningssamfunn i Sør-Chile med en halvsidesannonse i Aftenposten 
i slutten av november? Bakgrunnen er en konflikt mellom Mapuche-indianere og det norske 
selskapet SN Power, som har planer om å bygge vannkraftverk på Mapuchenes territorium.  
 
En ny rapport fra Foreningen for internasjonale vannstudier (FIVAS) som tar for seg 
årsakene til konflikten lanseres 11. desember.  
 
FIVAS, i samarbeid med Latin-A merikagruppene i Norge (LAG), inviterer til et seminar som 
setter søkelyset på konflikten og stiller spørsmål til SN Power og norske myndigheter om 
hvordan de har tenkt å ta ansvar for prosjektutviklingen.  
 
Tid:   Tirsdag 11. desember, kl. 09.30 – 13.30. 
Sted:   Forum for utvikling og miljø, Storgata 11, Oslo (5. etg) 
 
Seminaret avholdes på norsk, med oversettelse fra spansk. En gratis lunsj blir servert i 
pausen. 
 
For mer informasjon og avtaler om intervjuer med besøkende fra Chile, kontakt: Andrew 
Preston, tlf . 22 98 93 25, mob. 48 14 08 49 
 
Påmelding: fivas@fivas.org      
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Program  
 
Møteleder: Anne Siri Renå, informasjonsmedarbeider, Latin-Amerikagruppene i Norge 
 
 
09:15  Kaffe og registrering 
 
09:30  Velkommen 

- Andrew Preston, daglig leder, FIVAS  
  
09:40  Situasjonen i Mapuche-territorium – En oversikt over ulike konflikter i 

området   
– Silvia Schönenberger, menneskerettighetsorganisasjonen Observatorio de 
Derechos de los Pueblos Indígenas 

 
10:00  De nye conquistadorene? SN Power i Chile – presentasjon av rapporten 

– Miguel Utreras, medforfatter av rapporten   
 
10:30  Mapuche-samfunnenes syn på konflikten med SN Power 

– Pedro Antimilla, Komiteen Newen Mapu, representant for Mapuche-
samfunnene i Coñaripe.  

 
11:00  Pause m/ kaffe og te  
 
11:10  Norske myndigheter redegjør for sin rolle og ansvar  

– Statssekretær Håkon Arald Gulbrandsen, Utenriksdepartementet (må 
bekreftes) 

 
11:30  SN Powers svar til rapporten 

 – Nils Huseby, Executive Vice-President, SN Power Latin America 
 
12:00 Betydningen av urbefolkningsrettigheter for den norske staten   
  – Maria Lundberg, førsteamanuensis, Norsk senter for menneskerettigheter 
 
12:15  Lunsj 
 
12:35  Paneldebatt 

– Moderator: Kristina Johansen, daglig leder, Latin-Amerikagruppene i Norge  
 

13:30   Oppsummering og avslutning 
 
 
 
 


