– Si ja til 600
«grønne»
arbeidsplasser
Gruvearbeiderne på Stjernøya på barrikadene for å sikre Nussir-oppstart.

MLER GRUVEDRIFT: Stjernøya-arbeiderne mener Nussir vil bli et gode for Finnmark. FOTO:
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Ap-politiker Øystein Pedersen leder Stjernøy Nefelinarbeiderklubb. Han er
ansatt på en av de viktigste bedriftene i Vest-Finnmark målt i
arbeidsplasser, eksport og omsetning. Sibelco Nordic AS på Stjernøya har

rundt 120 ansatte og har drevet gruvedrift her i over 50 år uten noen form
for konflikt med miljøvernbevegelsen. Nå ønsker de at Nussir skal bli
samme suksesshistorie.
– Vi i Stjernøy Nefelinarbeiderklubb er glade for tillatelsen som er gitt for
oppstart på Nussir og Ulveryggen, er konklusjonen til Pedersen.

NUSSIR-STØTTE: Øystein Pedersen, hovedtillitsvalgt ute på Sibelcos anlegg på
Stjernøya. FOTO: HANNE LARSEN

– Grønn verdiskapning
Klubben mener forekomsten i Kvalsund er viktig for verdiskaping og
tilgangen på nye arbeidsplasser. Men Nusser er også viktig for det grønne
skiftet, om vi skal tro fagforeningslederen.
– Altaposten har på lederplass etterlyst politisk støtte for å nyansere det
offentlige bildet av at dette er et næringsprosjekt med store miljøskader og
lite sysselsettingsgevinst. Vi er helt enige med Altaposten her. Dette er et
svært viktig prosjekt med store positive ringvirkninger. Samtidig er det
viktig for det gønne skiftet. Dagens vedtak og beslutning gir signal om en
mer positiv innstilling til nye mineralprosjekter. Solceller, vindmøller,

elbiler, smarttelefoner, batterier og strømledninger – alt krever mineraler.
Nussir er en betydelig kobber-forekomst i Finnmark. Kobber trengs i alt
som går på strøm, og etterspørselen er sterkt økende. En elbil inneholder
for eksempel tre ganger så mye kobber som en konvensjonell bensin eller
dieselbil, forklarer Pedersen.

500 til 600 arbeidsplasser
Når det gjelder sysselsetting peker klubben på Stjernøya at Nussir vil ha
rundt 100-150 ansatte under normal drift. Bergverk har en
sysselsettingsfaktor på 3,6 og det vil gi ringvirkninger på rundt 540
arbeidstakere.
– Dette er stort for Kvalsund, Hammerfest og Alta. Det vil gi store
ringvirkninger i Vest-Finnmark, og spesielt i Kvalsund. Det framkommer i
media at disse vil være utlendinger som bor på brakker og ikke vil skatte til
kommunen. Hvordan kan man tenke slik? Vi er godt kjent med gruver i
Norge, og at det er bygd opp store lokalsamfunn rundt disse.
Arbeidsmiljøloven åpner ikke opp for turnuser som gir mulighet for
pendling under vanlig drift. At det vil være behov i en oppbyggingsfase er
naturlig, men her vil det kunne gis en dispensasjon i forhold til
turnuskravene.
Ikke barnearbeid
At miljøorganisasjoner og samfunnsengasjerte i media tegner et bilde av
Nussirs planer som katastrofe for miljøet, overrasker ikke gruvearbeiderne
på Stjernøya. De mener det ligger i sakens natur at det blir protester, og
mye av det som registreres, ikke minst i sosiale medier, er basert på
følelser.
– Der henvises det til forskningsresultater og påstander om store
miljøpåvirkninger. Ingen kan fremvise til dokumententasjon som
underbygger uforsvarlige miljøskader i Kvalsund. Selv om deponering av
avgangsmasser i sjø i Kvalsund er innenfor miljødirektoratets tillatelser, er
ikke det sikkert at det er forsvarlig ved en annen lokasjon. Hvert tilfelle er
unikt, forklarer Øystein Pedersen og legger til:
– Globalt er behovet for kobber stort. At vi i Norge tar vår del av ansvaret
er viktig i en solidarisk tanke. Når vi vet at kobber utvinnes andre plasser

under uverdige forhold, er det vanskelig å lukke øynene for dette.
Barnearbeid, dødsfall, fraværende verneutstyr, få begrensinger i henhold til
miljø med mer er situasjonen mange steder der kobber utvinnes. Skal vi
godta at vårt forbruk av mobil, pc, strøm, vindmøller mm bare skal skje i
disse landene?

