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Nei til Rio Tintos innblanding i de olympiske leker i London 2012 
 
Fellesforbundet ser med stor uro på at det britiske gruvekonsernet Rio Tinto tillates å ha en så sterk 
tilknytning til organisasjonskomiteen for de olympiske og paralympiske leker i London. Denne 
tilknytningen står i sterk kontrast til verdiene i den olympiske ånd, siden Rio Tinto bryter med den 
olympiske ide om vennskap, solidaritet og fair play i sin behandling av sine ansatte, deres familier og 
samfunnet.  
 
I tillegg til å være konsernsponsor for London.OL i 2012 er de i henhold til egne hjemmesider offisiell 
leverandør av de 4 700 medaljene som skal deles ut i lekene, og forhåpentligvis pryde en rekke norske 
utøvere. Rio Tinto produserer selv 99% av metallet som disse medaljene inneholder, og de besudler på 
denne måten både medaljene og mottakerne av dem med sine forkastelige strategier og sin oppførsel mot 
sine arbeidstakere.  
 
Siden 1. januar 2012 har Rio Tinto i Alma. Quebeck hatt en lockout av et hundretalls gruvearbeidere som 
ikke vil akseptere at organiserte medlemmer skal pensjoneres og erstattes av kontraktsarbeidere med 
utrygge ansettelsesforhold og 50% lavere lønn. Dette er kun ett eksempel på Rio Tintos grove brudd på 
faglige rettigheter og miljøkrav verden over. Av andre kan vi nevne: 
 

� Anklager om tvangsflytting av innbyggere, ødeleggelse av lokale vassdrag og brudd på 
menneskerettighetene i gullgruven Kelian i Indonesia. 

� Rio Tinto-sjefer er funnet skyldig i bestikkelser og tyveri av forretningshemligheter av en kinesisk 
domstol og er dømt til lange fengselsstraffer. 

� Miljøødeleggelser og forurensning ved amerikanske gruver i Utah, Michigan og Wisconsin 
� Manglende respekt for lokalsamfunn og miljø i gruver i Namibia, Madagaskar og Kamerun 
� Anklager om omfattende miljøødeleggelser og alvorlige brudd på menneskerettighetene i 

Grasberggruven i vestre Papua i Indonesia 
� Lockout av arbeidere i Boron, California 

 
Rio Tinto presenterer seg på sine hjemmesider og ellers som et ansvarlig og etisk gruvekonsern som 
engasjerer seg for bærekraftig utvikling. Sannheten er en annen. Rio Tinto har i årevis vært gjenstand for 
kritikk og påtale når det gjelder miljøødeleggelser, brudd på menneskerettighetene og arbeidstakernes 
rettigheter over hele verden.  
 
Fellesforbundet har derfor valgt å slutte seg til den internasjonale kampanjen ”Off the Podium”, som 
krever at Rio Tinto blir utestengt fra sitt oppdrag i forbindelse med OL i London og fra framtidige 
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oppdrag/kontrakter med den internasjonale olympiske komité om de ikke dramatisk legger om sine miljø- 
og arbeidstakerfientlige holdninger. Vi ber Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 
bidra til at norske medaljører i London kan bære sine medaljer med stolthet, og ikke i skam over 
forholdene medaljene er laget under 
 
Med vennlig hilsen 
Fellesforbundet 
 
 
Arve Bakke Atle Høie 
(sign.)             (sign.) 
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