
Tidslinje over lovgivningsprocessen for Nicaraguakanalen

13/06/2013
Efter tre timers debat vedtager parlamentet lov 840, kanalloven, som giver HKND retten til at bygge en kanal og drive den de næste 50 år. Loven giver derudover ret til at
bygge diverse underprojekter, fuldstændig undtagelse fra betaling af skat og ret til at ekspropriere frit i hele landet. Loven fastsætter også ruten for kanalen.

01/07/2013
Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTR-K) lægger sag an ved højesteret. GTR-K repræsenterer ni lokalsamfund for oprindelige folk på den nicaraguanske østkyst, som har
den juridiske ret til deres land. Sagen drejer sig om, at der ikke har været nogen høring af de oprindelige folk, selvom kanalruten vil gå gennem deres jord.

12/08/2013 Flere andre lægger også sag an ved højesteret deribland en gruppe ngo'ere, som kalder kanalloven for forfatningsstridig.

10/12/2013
Den nicaraguanske højesteret fastslår i en afgørelse, at kanalloven ikke strider mod den nicaraguanske forfatning og samtlige sager afvises. Dommen offentliggøres d. 5/2
2014

25/02/2014

GTR-K henvender sig til den Interamerikanske Menneskerettighedskomminssion og beder den om tre ting: At involvere sig i dagen, at bede den nicaraguanske regering om
information om kanalbyggeriet og at kræve at den nicaraguanske regering lever op til sine forpligtelser vedrørerende oprindelige folk. En måned senere klager GTR-K officielt
til kommissionen.

07/07/2014 HKND offentliggører den endelig kanalrute, der munder ud i Atlanterhavet der, hvor GTR-K's område ligger.

21/07/2014
Det britiske konsulentfirma Environmental Resource Management (ERM), der er hyret af HKND til at lave en vurdering af miljø- og sociale konsekvenser af kanalbyggeriet,
gennemfører syv møder langs kanalruten. Ingen af disse i de ni GTR-K lokalsamfund.

24/07/2014
Den nicaraguanske regering mødes med GTR-K, HKND og ERM. De oprindelige folk udtrykker bekymring over manglen på høringer og kræver en reform af kanalloven. Det
bliver besluttet at fortsætte kommunikationen omkring, hvordan en høringsproces kan udføres.

13/10/2014 Fra den 13. til 31. oktober afholder ERM og HKND dialogmøder i GTR-K lokalsamfundene. Ifølge HKND deltager mere end 720 mennesker.

28/10/2014
GTR-K fremsætter to krav til kanalprojektet: At kanalloven reformeres, da den bryder de oprindelige folks rettigheder og at der efter en reform startes en høringsproces, hvor
de oprindelige folk kan give fri, forudgående og informeret accept til, at deres territorium kan bruges til projektet.

20/12/2014 GTR-K vedtager en række retningslinjer for, hvordan et høringsproces kan se ud, som vil være tilfredsstillende for de oprindelige folk.

22/12/2014 Første spadestik til kanalbyggeriet tages ved en ceremony. I realiteten begyndes byggeriet af en adgangsvej og ikke den egentlige kanal.

20/01/2015 GTR-K præsentere retningslinjerne for høringsprocessen til den nicaraguanske regering.

03/02/2015
GTR-K afviser et forslag til en høringsproces fra regeringen, da det ikke lever op til de fremsatte retningslinjer. Blandt andet indeholder det ikke en reform af kanalloven, eller
en uafhængig observatør, der kan sikre de oprindelige folks rettigheder og tidsplanen er ifølge GTR-K for kort til at kunne lave en ordentlig høring.

16/03/2015
Høring om kanalen i Den Interamerikanske Menneskerettighedskommission. Repræsentanter for ngo'ere, GTR-K og den nicaraguanske regering præsenterer deres
holdninger. Kommissionen beder regeringen om mere information vedrørerende høringer af befolkningen og muligheden for passende kompensation.

31/05/2015 ERM overdrager deres rapport om sociale og miljøkonsekvenser af kanalbyggeriet til den nicaraguanske regering.

27/08/2015 GTR-K beder om en kopi af ERM's rapport uden at få den.

29/09/2015 Et resume af ERM's rapport bliver offentliggjort

05/11/2015 Den nicaraguanske regering giver den endelige byggetilladelse til HKND på baggrund af rapporten fra ERM

06/11/2015 ERM's fulde rapport bliver offentliggjort.

25/11/2015 HKND udskyder starten af kanalbyggeriet. Byggeri af sluser og større udgravning vil først starte i slutningen af 2016 meddeler selskabet.


