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Disse retningslinjene gjelder over hele verden for Alcoa, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, 
partnerskap, joint ventures og andre næringsaktiviteter som direkte eller indirekte kontrolleres av 
Alcoa (samlet «Selskapet») og alle styremedlemmer, direktører og ansatte i selskapet. 
 
Bakgrunn: 
 
Alcoa har vært en global markedsleder i aluminiumsindustrien i over 130 år. Verdiene våre (Jobbe 
med integritet, Fremragende arbeidsinnsats og omtanke for hverandre) gir et felles rammeverk for 
beslutninger, handlinger og atferd. Det å sette verdiene våre ut i livet krever at vi oppfyller de 
høyeste standarder for bedriftsatferd i alle virksomhetens aspekter og alle regioner i verden.  
 
Vi anerkjenner og respekterer mangfoldet, kulturen, skikkene og verdiene til urfolk og naturfolk1 der 
vi driver, og anerkjenner deres behov, bekymringer og ambisjoner om deres arv og tradisjoner.  
 
Vi erkjenner at vi driver virksomhet i urfolksområder, og at vi gjennom den lange historien  til vår 
virksomhet  gjennom generasjoner  med varierende  men økt    kulturell  forståelse, har påvirket 
rettighetene og livene til  urbefolkningen på måter vi kanskje ikke fullt ut  forstår eller verdsetter 
tilstrekkelig. 
 
Gjennom historien har Alcoa hatt en rekke programmer og initiativer som anerkjenner 
urbefolkninger, og som i stor grad har vært drevet av våre operative anlegg.  
 
Vår tilnærming 
 
Vi vil fortsette å være ærlige og ansvarlige i å håndtere lokalsamfunn, inkludert urfolk og naturfolk, 
der vi driver, utforsker og aktivt administrerer lukkede anlegg.  
 
Der grupper av urfolk og naturfolk har dype og spesielle forbindelser til land og vann nær vår 
virksomhet, vil vi ta kontakt med dem for å finne gjensidig fordelaktige resultater. Disse 
forbindelsene og resultatene knytter seg til både fysiske, åndelige, kulturelle og økonomiske 
rettigheter og til trivsel generelt, både individuelt og kollektivt. Alcoa erkjenner at disse rettighetene 
og trivselen  kan komme til uttrykk i kulturelle, styringsmessige og beslutningsmessige prosesser 
som skiller seg fra den øvrige befolkningen.  
 
Følgelig, med hensyn til nye anlegg eller større kapitalprosjekter som ligger på eller i nærheten av 
land som tradisjonelt eies av eller er under vanlig bruk av urfolk og naturfolk, vil vi kommunisere 
med de som er berørt av våre aktiviteter ved å respektere deres unike historie, kultur og ambisjon 
om selvbestemmelse, ved å lytte og (besvare) respondere, og ved å tilby støtte til aktiviteter som er 
bærekraftige etter at vår virksomhet er stengt.  
 
Der urfolk og andre mennesker med tilknytning til naturen er anerkjent av offentlige myndigheter, vil 
vi handle i samsvar med alle gjeldende lover og regler, samt prinsippet om fri, forutgående, 
informert, samtykke og andre prinsipper i International Labour Organization (ILO-konvensjon) Nr. 
169 om urfolk og stammefolk og FNs erklæring om urfolks rettigheter (UNDRIP).  
 

 
1 Sosiale grupper som har etnografisk påvist bosted og/eller åndelig og/eller levebrødsforbindelse til definerbare geografiske områder 

som har vedvart i mer enn én generasjon. Dette inkluderer utvidede familier med flere generasjoner, klaner, tradisjonelle befolkninger 
og andre sosiale grupper som har en følelsesmessig og/eller åndelig tilknytning til det aktuelle geografiske området. 
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Der det er mulig, vil vi søke å etablere støtte for nye aktiviteter fra berørte urfolkssamfunn gjennom 
dialog underlagt nøytralt tilsyn, samarbeidstilpasning av hverandres interesser og formelle avtaler. 
 


