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dan Watch repport 

En stor del af det kul, vi forbruger 
i Danmark, stammer fra én mine i 
Colombia, hvor udvindingen af kul 
medfører sygdom, forurening og 
fattigdom.

Kul anvendes i dag til at producere 
næsten 40 procent af verdens elek-
tricitet. Det er almindeligt kendt, 
at kul er en af de energikilder, der 
belaster klimaet mest; men det er 
en overset omstændighed, at selve 
udvindingen af kul også har alvor-
lige negative konsekvenser for miljø 
og mennesker, der lever i nærhe-
den.

Danmark forbruger over 7 millio-
ner tons kul om året, og Colombia 
er den næststørste leverandør af 
kul til Danmark. I 2008 dækkede 

Columbia 27 procent af Danmarks 
samlede kulforbrug svarende til 2 
millioner tons.

Vores kulindkøb i Colombia stam-
mer fra én mine - Cerrejón-minen 
- som igennem årtier har været 
årsag til, at den lokale befolkning er 
blevet tvangsforflyttet og efterladt i 
fattigdom, uden kompensation for 
frataget jord, levebrød og ejendele. 
Kuludvindingen forurener samtidig 
nærmiljøet så meget, at lokalbefolk-
ningen bliver syg og jorden ufrugt-
bar. 

Mange af arbejderne i Cerrejon-
minen er plaget af sygdomme og 
oplever samtidig ringe sikkerhed og 
dårlige arbejdsforhold. Både fagfor-
enin-

gen og naboerne til minen har 
oplevet dødsfald, som tilskriver 
forurening fra minen. 

DONG og Vattenfall er Danmarks 
to eneste producenter af kulstrøm 
og står for det samlede danske ind-
køb af kul. Begge har politikker for 
social ansvarlighed, der stadfæster, 
at de har et medansvar for deres 
leverandøres etiske adfærd. Allige-
vel køber de begge kul fra Cerrejón-
minen.

Vattenfall besøgte minen i 2007 og 
vurderede, at minen er ”verdens-
klasse”. DONG har aldrig besøgt 
Cerrejon-minen.

resumé

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af en 
række forskellige kilder. Hovedparten af rapportens 
dokumentation er indsamlet dels via deskresearch 
dels via et feltstudie i La Guajira, Colombia, i efter-
året 2009. 
Dokumentationen fra feltstudiet i La Guajira består 
af interviews med personer, der er berørt af Cer-

rejòn-minens kulproduktion, heriblandt Wayuu-in-
dianere, afro-colombianere, kulminearbejdere samt 
lokale eksperter i sundhed og menneskerettigheder.
Hertil kommer interviews med de CSR-ansvarlige 
personer i DONG og Vattenfall samt oplysninger fra 
DONG og Vattenfall om deres kulindkøb.

metode
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olombia har omkring 43 
millioner indbyggere, 
heraf ca. 1 million oprin-
delige folk. Mange op-
rindelige folk i Colombia 

har levet eller lever i landområder, 
der er rige på naturressourcer som 
træ, olie og kul; men 40 års kampe 
mellem regeringsstyrker og gueril-
labevægelser om adgangen til de 
ressourcerige områder har fordre-
vet mange oprindelige folk fra de-
res oprindelige territorier. Omkring 
41.000 af Colombias 1 million op-
rindelige folk lever i dag som internt 
fordrevne flygtninge1.
Samlet set er der 2 til 3 millioner in-
ternt fordrevne flygtninge i Colom-
bia, hvilket placerer Colombia på 
andenpladsen over lande i verden 
med flest internt fordrevne flygtnin-
ge næst efter Sudan2.

En af de faktorer, der er med til at 
placere Colombia så højt på listen, 
er tvangsflytning af oprindelige 
folk i forbindelse med udvinding 
af naturressourcer. Siden 1959 har 
Colombias naturressourcer været 
nationaliserede, men i 2003 skete 
et politisk skift fra nationalisering 
til direkte koncessioner. Det betød, 

at private virksomheder efter aftale 
med de offentlige myndigheder fik 
ret til bestemte aktiviteter såsom 
udvinding, salg og eksport af kul. 
Derfor er det ofte internationale sel-
skaber, der står for udvindingen, der 
som regel foregår i områder med høj 
koncentration af bønder og oprinde-
lige folk3. 
Der findes eksempler på, at oprin-
delige folk  fra Media Luna, Espinal 
og Tabaco er blevet tvangsforflyttet 
fra deres oprindelige landområder 
for at give mineselskaberne adgang 
til jordens ressourcer. 
Udvindingen af naturressourcer 
er således en alvorlig trussel imod 
oprindelige folks overlevelse i Co-
lombia, og med en stigende tilste-
deværelse af internationale mi-
neselskaber er oprindelige folks 
overlevelse relateret til den globale 
udvindingsindustri og herunder 
danske virksomheder, der køber 
olie og kul fra Colombia. 

Oprindelige folk er som udgangs-
punkt omfattet af alle de menneske-
rettigheder, der er anerkendt i inter-
national ret; men i anerkendelsen af 
at beskyttelsen af oprindelige folks 
eksistens og velfærd er tæt knyttet 

til bevarelsen af politiske, økonomi-
ske og sociale strukturer, kultur og 
traditioner og især retten til deres 
landområder, territorier og ressour-
cer, har FN udarbejdet Deklaratio-
nen for Oprindelige Folks Rettighe-
der. 

I april 2009 vedtog Columbia denne 
deklaration, som stadfæster, at op-
rindelige folk ikke må tvangsfjernes 
fra deres landområder eller territo-
rier. Deklarationens artikel 10 si-
ger: ”Der må ikke foretages nogen 
flytning uden de berørte oprindelige 
folks frie, forudgående og informe-
rede samtykke og efter aftale om ret 
og rimelig kompensation og hvor 
muligt med valgmuligheden for at 
vende tilbage”4.

At Colombia har ratificeret Dekla-
rationen om Oprindelige Folks Ret-
tigheder betyder, at deklarationens 
principper er gjort til gældende lov 
i Colombia..

Tvangsflytningerne sker, selv om 
colombiansk lov tilkendegiver, at de 
oprindelige folk har evig ret til deres 
nedarvet land/reservater, der udgør 
ca. 30 procent svarende til ca 1.5 

Cerrejóns konsekvenser for lokalbefolkningen, miljøeat og arbejdere

C
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millioner hektarer5 af landets terri-
torium6. 
Det er desuden lovbestemt, at der 
ved ny anlæggelse og ekspansion af 
miner skal foretages miljøvurdering 
og arkæologisk udgravning samt 
indkaldes til forudgående høring, 
hvor de lokale beboere kan komme 
med indvendinger. Mineministeriet 
i Colombia fastslår dog, at det ikke 
er nødvendig at høre lokalbefolk-
ningen i de tilfælde, hvor allerede 
anlagte miner ekspanderer7.
Ifølge Andres Idárraga fra CENSAT, 
National Center for Sundhed Miljø 
og Arbejde i Colombia, er minesle-
skabernes mangel på forudgående 
høringer i klar strid med colombi-
ansk lov og ILOs konvention 169, 
artikel 15 8. Konventionen anerken-
der de oprindelige folks ønske om at 
udøve kontrol over deres egne insti-
tutioner, livsform og økonomisk ud-
vikling og om at fastholde og udvikle 
deres identitet, sprog og religion, 
inden for rammerne af de stater, de 
bor i. Derfor skal: 
1.De pågældende folks ret til natur-
ressourcer i forbindelse med deres 
landområder særligt sikres. Disse 
rettigheder omfatter disse folks ret 

til at deltage i udnyttelsen, forvalt-
ningen og bevaringen af disse res-
sourcer. 
2. I de tilfælde, hvor staten bevarer 
ejendomsretten til mineraler eller 
underjordiske ressourcer eller ret-
tigheder til andre ressourcer i for-
bindelse med landområder, skal re-
geringerne indføre eller opretholde 
procedurer for konsultation af disse 
folk med henblik på at fastslå, om 
og i hvilket omfang deres interesser 
vil lide skade, før de iværksætter el-
ler tillader programmer vedrørende 
udforskning eller udnyttelse af så-
danne ressourcer i forbindelse med 
deres landområder. De pågældende 
folk skal, hvor det er muligt, have 
del i udbyttet af en sådan virksom-
hed og skal modtage en rimelig er-
statning for enhver skade, som de 
måtte lide som resultat af en sådan 
virksomhed”9.

De oprindelige folk oplever dog ikke 
alene, at deres territoriale ret tilsi-
desættes i de internationale  selska-
bers jagt på naturressourcer. Udvin-
dingen har også store miljømæssige 
konsekvenser, som befolkningen i 
nærheden af minen lider under. 

Disse menneskerettighedskrænkel-
ser bidrager de danske forbrugere 
til, da Danmark forbruger over 7 
millioner tons kul om året. Colum-
bia dækkede 27 procent af Dan-
marks kulforbrug i 200810.
Cerrejón, verdens største ”open pit”-
kulmine, ligger i Guajira provinsen i 
det nordøstlige Columbia og  stræk-
ker sig over mindst 36 km2 inden for 
et mineområde på 150 km211. Minen 
er eneleverandør af colombiansk kul 
til Danmark.
Det danske kulforbrug har således 
været medvirkende til, at Wayuu-in-
dianerne og anden lokalbefolkning 
fortrænges, tvangsfjernes, mister 
adgang til jord, vand, jagtområder, 
skolegang, infrastruktur og lever 
med stærkt forurenet luft og vand.
Samtidig med at arbejdet i minen 
gør arbejderne syge, uden at mine-
selskabet anerkender det. 

I dette kapitel gives en række ek-
sempler på tvangsflytninger og for-
urening, som Cerrejón-minens eks-
pansion har medført. 

Cerrejón blev etableret i 1983 som et 
partnerskab mellem Carbocol (Carbones 
de Colombia S.A.) og Intercor (Interna-
tional resources Incorporated), der er et 
datterselskab af Exxon. I oktober 1999 
solgte Carbocol sin andel af selskabet til 
et konsortie bestående af Anglo American, 
BHP Billiton og Glencore som led i IMFs 
finansielle justeringsprogrammer. Senere i 
2002 solgte Exxon sin andel til konsortiet, 
hvilket resulterede i 100 procents ejerskab. 
I 2006 solgte Glencore sin andel Xstrata. 
Cerrejón producerer årligt over 30 millioner 
tons kul12.

De oprindelige folk i Colombia består af ca 90 
forskellige grupper. Ifølge Colombias forfat-
ningsdomstol er omkring 27 af disse grupper i 
fare for at forsvinde. Ifølge Colombias nationale 
forening for oprindelige folk (ONIC) er 18 af 
disse grupper akut truet af udryddelse17.

De oprindelige Wayüus tilstedevæ-
relse kan dateres 3.000 år tilbage. 
I dag bor der over 150.000 Wayüu 
i La Guajira i det nordlige Colom-
bia, og de er dermed det største 
oprindelige folkefærd i Colombia15. 
Samlet set udgør de oprindelige 
folk i Colombia godt 3,4 procent af 
landets befolkning.
Oprindelige folks overlevelse er 
afhængig af adgangen til deres 
oprindelige territorier for at kunne 
bevare deres oprindelige kultur, 
identitet, traditioner og sociale og 
politiske strukturer. Fordrivelsen 
af oprindelige folk har ødelagt 
samfund og traditioner, og mange 
af de fordrevne kæmper derfor i 
dag en ulige kamp for at bevare 
deres identitet og kultur i fremmede 
urbane områder. Uden erfaring med 
at bo i byer bliver mange af dem 
ofre for menneskesmugling, nar-
kotika og prostitution. Colombias 
forfatningsdomstol siger, at op mod 
en tredjedel af landets oprindelige 
folk i dag er udrydningstruede16.  

FN foreslår, at oprindelige folk skal defineres 
ud fra fem fundamentale elementer: 

1.  At de er udsat for diskrimination  
 og/eller marginalisering.

2. At de har et særligt forhold til jorden,  
 hvor forfædrene har boet. 

3.   At de geografisk bor i disse territorie 
 områder. 

4.   At de udtrykker sig specifikt kulturelt. 

5.  At de har deres eget sprog14.

Energy (NESA og El-sam) har tidligere haft 
kontrakter med det amerikanske selskab 
Drummond, indtil det i 2006 blev ankla-
get for at stå bag drabene på tre fagfor-
eningsledere ved kulminer i Colombiaxvii. 
Efterfølgende har DONG Energy indgået 
kontrakter med Cerrejón, hvor Vattenfall 
ligeledes er kunde13.

faKta
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”Politi, militær, bevæbnede civile, 
anti-oprørsstyrker kom med store 
maskiner - mindst 500 mænd kom 
for at fjerne os. Aldrig i mit liv har 
jeg set noget lignende.  Selv vores 
daværende borgmesteren havde 
sendt folk, der skulle få os væk. Jeg 
råbte: ”Hvordan kan I vælte mit 
hus? Det er mit hus. Alt, hvad jeg 
ejer, er inde i det.” Det besvarede 15 
politifolk med at slå mig til bevidst-
løshed med deres køller.”18

Sådan beskriver Emilio Ramón 
Peréz Díaz den dag i 2001, hvor be-
boerne i Tabaco blev voldeligt for-
flyttet i forbindelse med udvidelsen 
af Cerrejón19. 

Størstedelen af Tabacos 1100 afro-
colombianske indbyggere, hvoraf 
mange nedstammer fra byens op-
rindelige grundlæggere, blev lige-
som Emilio Ramón Peréz Díaz med 
vold hevet ud af deres hjem, fordi de 
ikke forlod byen frivilligt20. 
Afro-colombianerne, hvoraf stør-
stedelen er bønder, betragter ikke 
sig selv som indfødte. Ifølge colom-
biansk lovgivning og internationale 
normer betyder det, at de mister 
brugsretten over deres eget land21. 
Det betyder dog ikke, at denne be-
folkningsgruppe kan flyttes uden 
kompensation, hvilket den også fik 
tilbudt, inden bulldozerne tromlede 
byen ned. De, der takkede ja, fik ud-

betalt kompensation, mens de 
familier, der ikke havde accepteret 
minens tilbud inden nedrivelsen, ef-
terfølgende modtog ingen eller ringe 
kompensation. 
Menneskerettighedserklæringens 
artikel 25 siger, at enhver har ret til 
en sådan levefod, som er tilstrække-
lig til hans og hans families sundhed 
og velvære, herunder til føde, klæ-
der, bolig og lægehjælp m.m.22

Den dag i dag er mange af Tabacos 
350 familier stadigt internt for-
drevne flygtninge. Nogle er rejste til 
Colombias større byer, mens andre 
er flyttet til nabosamfundene. Den 
sidstnævnte gruppe, der består af 
23 familier, er opsat på at bekæmpe 
minens ekspansion samtidig med, 
at de søger kompensation til at op-
bygge et nyt samfund i lokalområ-
det23, hvilket har vist sig at være en 
langvarig proces. 

I maj 2002 fastslog højesteret i Ha-
tonuevo - kommunen hvor Tabaco 
var placeret - at det ”inden for 48 
timer” skulle planlægges, hvordan 
de tidligere beboere skulle tildeles 
et nyt område, hvor deres samfund 
kunne genopbygges. Syv år efter 
højesterets beslutning har Cerrejón 
stadig ikke købt et nyt stykke land 
– det til trods for at der blev indgået 
endnu en aftale om genhusning i de-
cember 200824.

Ud over at leve med arene efter po-
litiets brutale overfald har Cerrejóns 
utilstrækkelige kompensation også 
haft alvorlige økonomiske konse-
kvenser for Emilio Ramón Peréz 
Díaz. Inden rydningen af Tabaco 
havde han en indbringende farm, 
der gik så godt, at han kunne sende 
sine børn på universitetet. Efter 
tvangsflytningen er hans velstand, 
lykke og eksistensgrundlag med ét 
taget fra ham. Væk er hans gård, 
dyr og ejendele, og der er ikke læn-
gere råd til, at børnene kan studere. 
Emilio Ramón Peréz Díaz lever i dag 
i fattigdom og med helbredsproble-
mer, som han tilskriver kulstøvet fra 
minen25.

CMCs tre ejere, Xstrata, AngloAme-
rican og BHP Billiton, er på nuvæ-
rende tidspunkt på anklagebænken 
for blandt andet Tabaco-sagen ved 
det danske og australske OECD-
kontaktpunktet , der tager imod 
klager over internationale virksom-
heder. Der er endnu ikke faldet af-
gørelse i sagen26.

fakta 
Flere vidneudsagn beretter om, at mi-
litæret bistår flytningerne, ligesom offi-
cielle embedsmænd er blevet identificeret. 
Derudover berettes der om, at de såkaldt 
afvæbnede paramilitære styrker bidrager til 
flytningerne, og at det ofte også er dem, der 
står bag volden, truslerne og drabene27.

tabaco
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Fire kilometer fra minen ligger samfundet Tamaquito, 
hvis fremtidsudsigter langsomt er blevet kvalt af Cer-
rejón-aktiviteter og af minens ekspansion i de omkring-
liggende samfund28.

Jairo Fuentes Epiayu, guvernør i Tamaquito, fortæller, at 
byen tidligere var omringet af landbrug, hvor beboerne 
arbejdede, men i dag er Tamaquito en isoleret ’ø’ omgivet 
af miner. Da Cerrejón har opkøbt den omkringliggende 
jord, må beboerne gå to kilometer af ufremkommelige 
veje for at arbejde på de nærmeste landbrug eller pendle 
til Venezuela29. 

Cerrejón systematiske opkøb af den omkringliggende 
jord har også betydet, at Tamaquito, der før fyldte 5000 
hektarer, er blevet indskrænket til 10,2 hektarer30. Ud 
over at indbyggernes råderum er blevet væsentligt be-
grænset, er jorden blevet ufrugtbar på grund af forure-
ningen, og minens ekspansion har afskåret beboerne fra 
skoler, sundhedsklinikker og naboer. 
Forsøger de at jage eller fiske, bliver de arresteret af sik-
kerhedsvagter, vandet er forurenet, og sundhedstilstan-
den hos dyr, mennesker og natur har lidt et knæk.

Beboerne i Tamaquito får hverken hjælp fra Cerrejón 
eller kommunen, hvilket formentligt skyldes, at lokal-
regeringen i La Guajira ikke anerkender beboerne som 
oprindelige Wayüu.
I stedet bliver de betragtet som landmænd eller landar-
bejdere, og derfor er de ikke berettiget til hjælp fra lokal-
regeringen eller Cerrejón. 

Dette modsiges dog af antropolog Weildler Guerra, som 
Colombias indenrigsministerium i 2000 hyrede til at 
undersøge forholdene for de oprindelige Wayüu i Tama-
quito. Han konkluderede, at indbyggerne i Tamaquito var 
oprindelige, hvilket ikke faldt i ministeriets smag. Derfor 

måtte Weildler Guerra enten ændre sin konklusion el-
ler glemme alt om betaling, lød beskeden fra ministeriet. 
Han valgte i sidste ende at bevare konklusionen31. 

I rapporten anbefaler Guerra, at beboerne i Tamaquito 
flyttes. Selv om Cerrejón ikke er interesseret i jorden 
omkring Tamaquito, mener Weildler Guerra, at det er 
Cerrejóns ansvar at flytte de oprindelige Wayüu i Tama-
quito til ny jord, der ikke er påvirket af minen. Samtidigt 
skal det nye areal være større end det, de besidder nu, da 
beboerne ifølge Weildler Guerra ikke kan opretholde en 
bæredygtig levevis, når der bor 80 personer på ni hekta-
rer land32. 

Siden Weildlers undersøgelser er forholdene kun blevet 
værre, befolkningstallet er steget til 185 og beboerne øn-
sker, at Cerrejóns genhuser dem på et større og bedre 
areal. 

Mineselskabet har indtil videre fremsat tidsplaner om 
genhusning, men planerne til trods lever indbyggerne i 
Tamaquito her næsten ti år efter Weildlers anbefalinger 
stadig komplet isoleret.
”Der er ingen job. Vi er fanget på dette stykke land. Før 
kunne vi gå rundt, have dyr og gå op i bjergene. Nu har 
vi ingen steder at dyrke vores afgrøder. Det føles som et 
fængsel, ”siger Alfonso.

tamaquito 
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I 1980 blev området omkring 
samfundet Media Luna valgt som 
stedet, hvor et nyt havneanlæg 
skulle konstrueres. Ved siden af 
havnen blev det planlagt at opføre 
en lufthavn og togterminal34, så kul-
let via en nyanlagt jernbane kunne 
transporteres fra Cerrejón og ud til 
kysten. 
For at projektet kunne blive en 
realitet, skulle ca. 750 Wayüu flyt-
tes fra området. Cerrejón begyndte 
at forhandle med beboerne, men 
da flere af Wayüu-indianerne blev 
truet og udskældt af arbejdere fra 
mineselskabet, brød forhandlinger-
ne sammen35. Konsekvensen var, at 
beboerne blev flyttet med magt til 
et nærliggende område. 

Det skulle dog hurtigt vise sig, at 
forholdene i det nye område ikke 
var optimale, da luften og vandet 
blev forurenet af kulstøvet fra opbe-
varingen af kullet på havnefronten. 
Derfor beordrede Cerrejón for an-
den gang beboerne til at flytte, men 
ikke alle makkede ret. 42 menne-
sker fra syv familier nægtede endnu 
en flytning.
Reaktionen fra mineselskabet var 
denne gang ikke at flytte folk med 
magt. I stedet opstillede mine-
selskabet et hegn med hængelås 
omkring området, hvor væbnede 
vagter patruljerer. 

Den dag i dag bor de beboere, der 
modsatte sig mineselskabets ordre, 
stadig indhegnet og føler sig chi-
kaneret af Cerrejón. De må ikke 
bygge nye huse36, hvilket er et brud 

på colombiansk lov, der dikterer, at 
Wayüu har råderetten over deres 
reservater, og at disse områder ikke 
kan sælges37. 

Udover indhegningen lever bebo-
erne med de miljømæssige konse-
kvenser af minedriften38.  
”Forureningen fra havnen er for-
færdeligt [...] hvis man spiser mens 
det blæser meget, bliver ens taller-
ken dækket med kulstøv.”39

Vegetationen bliver ikke ligeså fro-
dig som tidligere, dyrene er blevet 
kontamineret, og beboerne mær-
ker en kraftig forringelse af deres 
sundhed; 
”Kvinder lider af sterilitet, og be-
boerne har haft øjen- og lungepro-
blemer. Nogle gange føles det som 
udslæt eller kløen. Støvet kommer 
ind i ens porer, og det giver en in-
dre kradsende følelse. Og så er der 
den konstante hosten, der kommer 
fra støvet.”40 

Det er ikke kun de tilbageværende 
beboere, der er påvirket af forure-
ningen. De beboere, der frivilligt 
flyttede inden Cerrejón bankede 
hegnet op, fik et nyt stykke jord i 
nærheden, men det er også forure-
net. 

Wayüu-samfundene Espinal og Ca-
racoli fra kommunen Barranca har 
også oplevet, at deres livskvalitet 
har været under pres af forurenin-
gen fra Cerrejón. 
I 1991 kom deres sag for retten i 
Riohacha, regionshovedstaden i 
La Guajira, og efter flere appeller 

lykkedes det i 1992 med hjælp fra 
deres advokat Armando Perez at få 
retten til at dømme til samfundets 
fordel41. 
Retten fastslog, at der skulle tages 
forskellige skridt i retning af at 
sikre de oprindelige folks rettig-
heder, hvilket resulterede i, at der 
blev oprettet et reservat, hvortil 
beboerne fra Espinal og Caracoli 
kunne flytte. De, der uproblematisk 
flyttede, blev belønnet med midler 
til at opbygge skoler og andre facili-
teter, mens de, der modstod flyt-
ning, blev tvangsflyttet til ufrugtbar 
jord uden adgang til vand42. 

la Puerto 
del bolivar

Tvungne forflyttelser af beboere tillades 
kun under begrænsede omstændigheder 
og kun af hensyn til offentlige formål, for 
eksempel for at fremme den nationale 
sikkerhed, økonomiske udvikling og for at 
beskytte befolkningens sundhed. Tvungne 
forflyttelser kan således ikke foretages 
af hensyn til privat udvikling, der ikke har 
noget offentligt formål.
Når en flytning har fundet sted, skal de 
mennesker, der er blevet forflyttet (frivil-
ligt eller ufrivilligt), tilbydes en alternativ 
bolig af samme eller højere standard eller 
tilbydes en tilstrækkelig erstatning, som 
gør dem i stand til at købe en ny bolig af 
samme eller højere standard. Virksom-
heden skal altid sikre sig, at den ikke er 
indblandet i tvungne forflyttelser, som ikke 
opfylder ovennævnte krav.
FN’s verdenserklæring om menneskeret-
tigheder (1948) artikel 13, 17 og 25, FN’s 
internationale konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder (1966), artikel 12(1) 
og ILO’s konvention om oprindelige folk 
og stammefolk (C169, 1989), artikel 15 (2), 
16 og 17.33
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minen svækker befolkningens helbred
De ovenstående eksempler på sam-
fund, der er blevet påvirket af forure-
ningen fra Cerrejón, karakteriserer 
det generelle billede af, at minens 
tilblivelse har udkonkurreret det 
sunde miljø i La Guajira.
I alle de samfund, DanWatch har 
besøgt, har forureningen fra minens 
drift resulteret i forurenet drikke-
vand, hovedpine, udslæt og lunge-
problemer hos beboerne, og når det 
regner, lugter der af svovl. Tidligere 
brugte beboerne deres traditionelle 
medicinplanter til sygdomsbekæm-
pelse, men af frygt for at planterne 
vil gøre dem mere syge, bruger de 
dem ikke længere.

Flere beretter om læger og hospita-
ler, der ikke informerer om de sund-
hedsmæssige konsekvenser ved at 
bo i området og blot affærdiger de 
oprindelige Wayüu, der bor i sam-
fund nær Cerrejón, når de siger, at 
minen gør dem syge.

Oscar Guariyú, guvernør i Provin-
sial hvis grænse ligger 300 meter fra 
minens område, er vidne til de syg-
domme, der opstår i kølvandet på 
Cerrejóns forurening:
”Skovene er udtørrede på grund af 

forureningen, der vokser år for år, 
og det samme gør antallet af syge. 
Vi har haft dødsfald her på grund 
af forurening. Og selv om de ikke 
er blevet undersøgt, er vi ikke i tvivl 
om, at de skyldes minen”43. 
Oscar Guariyú kæder seks dødsfald 
sammen med forureningen fra Cer-
rejón. Han beskylder indirekte ho-
spitalerne for at være i lommen på 
Cerrejón, da de ikke vil videregive 
informationer om dødsårsag til de 
pårørende:
”Når vi spørger hospitalet, hvad de 
døde af, vil lægerne enten ikke for-
tælle os det, eller også siger de, at 
det intet har at gøre med forurenin-
gen. Vi havde en 32-årig kvinde, der 
døde i Riohacha Clinic. Hun havde 
luftvejsproblemer, der gav hende 
en fornemmelse af, at hun var ved 
at drukne, og en hoste der fik hende 
til at kaste blod op.  Hospitalet næg-
tede at give familien oplysninger om 
sygdommen. Derfor konsulterede de 
en række private læger, der foretog 
prøver, som viste, at hun havde en 
lungelidelse, der muligvis var forår-
saget af støv,” siger guvernør Oscar 
Guariyú, der ligeledes fortæller, at 
de fleste af de syge har de samme 
symptomer: Hoste, kvælnings- og 

drukningsfornemmelser, hvilket læ-
gerne behandler, som influenza44.

Fidel Pushaima, guvernør i San 
Fransisco, oplever også, at nye syg-
domstilfælde er dukket op.
”Vi har haft 4-5 tilfælde af folk, der 
led af kramper, mistede bevidsthe-
den og skælvede. Det har vi aldrig 
oplevet før. Beboerne har også fået 
udslæt, som vi tror, er forårsaget af 
det samme som den gennemtræn-
gende stærke lugt, der kommer, når 
det regner. Det lugter af petroleum 
og kyllingelort,” siger guvernøren og 
understreger, at de aldrig får Cer-
rejón til at anerkender, at de er kil-
den til sundhedsproblemerne45.

Det lykkedes DanWatch at få en af 
de lokale læger i tale. Han beretter, 
at der efter 2-3 timers regn kommer 
folk ind med astmatiske anfald, som 
ifølge ham er forårsaget af kulstø-
vet. 
”Lægerne, der bør anmelde dette, 
gør det ikke, fordi det drejer sig om 
et multinationalt selskab, og ingen 
ønsker problemer med det firma. 
Men det skal understreges, at vores 
befolkning i høj grad er påvirket af 
de eftervirkninger, kulstøvet ska-
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ber,” forklarer han.
Lægen ønsker at være anonym af 
frygt for, hvilke konsekvenser det vil 
have, hvis han står offentligt frem46.

Ifølge Dora Lucy, advokat fra Cor-
poración Collectivo de Abogados, 
nægter Cerrejón dog ikke kun at an-
erkende sygdommene som forure-
ningsrelaterede, de undlader også 
at informere Wayüu-samfundene 
om forureningsni-
veauet. Det sker, selv 
om mineselskabet har 
opstillet målestationer 
rundt om i udvalgte 
samfund og derfor er 
i stand til at advare 
beboerne, hvis forure-
ningsniveauet er alar-
merende47.
Dora Lucy forklarer, 
at der ikke forelig-
ger nogen uafhængige 
undersøgelser af Cer-
rejóns forureningsni-
veau omkring minen, 
jernbanen og havne-
anlægget, fordi ingen 
neutral instans har råd 
til at betale for dem. 
”Problemet i Colom-
bia er, at denne type 
mi l jøundersøgelse 
er meget tekniske og 
dyre. Derfor foretages 
de af selskabet selv, 
eller også betaler virk-
somhederne regerin-
gen for at udføre dem, 
hvilket betyder, at un-
dersøgelserne ikke er særlig trovær-
dige”48, fortæller hun.

Ifølge Cerrejón sprøjter mineselska-
bet dagligt omkring 105 kilometer 
af mineområdets veje med 17ooo 
kubikmeter vand, der for det meste 
stammer fra regnvandsbeholdere49.
Vandet dynger mineselskabet  ud på 
jorden for at få kulstøvet til at læg-
ge sig, men Dora Lucy mener ikke, 
at metoden er holdbar, da den kun 
begrænser forureningen kortvarigt. 
Samtidigt understreger hun, at Cer-
rejón bliver advaret, inden regerin-
gen udfører sine målinger, hvilket 
giver mineselskabet tid til at kon-

centrere sprøjtningen af jorden i det 
udvalgte måleområder. På den måde 
giver undersøgelsen kun et øjebliks-
billede af mængden af kulstøv i luf-
ten, og derved afspejler den ikke det 
reelle forureningsniveau50. 

Selv om det er svært for samfundene 
at holde Cerrejón ansvarlig, når der 
ikke foreligger undersøgelser, der 
dokumenterer det faktiske forure-

ningsniveauet, viser et studie fra 
en civilingeniør på et universitet i 
Bogota, at der er en klar påvirkning 
fra minen på San Fransicsco, Pro-
vincial og Media Luna. 
”Støvet påvirker helt klart de nærlig-
gende samfund  såsom Provincial og 
San Fracisco, der ligger i vindretnin-
gen. I Puerto Bolivar påvirker støvet 
Wayüu-samfund i Media Luna, der 
ligger meget tæt på havnen”51.

Ligeledes viser en undersøgelse fra 
oktober 2006 foretaget blandt fem 
samfund nær Cerrejón, at forekom-
sten af åndedrætsproblemer er næ-
sten fire gange højere blandt børn i 

nærheden af minen end andre ste-
der i regionen52.
Ifølge rapporten, der er udført af 
de regionale sundhedsministerier, 
er hovedårsagen til dødsfald i deres 
distrikter akutte lungeinfektioner, 
hvilket især rammer børn. Selvom 
forureningen fra minen ikke er den 
eneste årsag til sygdommene, er det 
sandsynligt, at den spiller en rolle53. 

Undersøgelser af 
”open pit”-kulmi-
ner i England og 
West Virginia, USA, 
har konklusioner, 
der stemmer over-
ens med undersø-
gelsen foretaget i 
La Guajira. 
Michael Hendryx, 
Ph.D. på ’Institute 
for Health Policy 
Research’ på West 
Virginia University, 
har lavet et studie 
omkring kroniske 
sygdomme, der kan 
forbindes med for-
ureningen fra kul-
miner. 
16.400 personer, 
der bor i nærhe-
den af kulminer, 
blev undersøgt, 
og studiet viste, at 
desto større kul-
produktion der er 
nær ens samfund, 
desto større er risi-
koen for at udvikle 

kroniske hjerte-, lunge- eller nyre-
sygsdomme. Eksempelvis viser stu-
diet, at personer, der bor i samfund 
nær kulminer, har 64 procent større 
chance for at udvikle obstruktive 
lungesygdomme såsom emfysem, 
der også kaldes store lunger, hvor 
de udvidede lungeblærer mister de-
res normale elasticitet54.
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Cerrejon bryster sig af høje løn-
ninger, godt arbejdsmiljø, syg-
domsforebyggelse samt ISO og 
OHSAS-certificering, men under-
leverandørernes ansatte, der udgør 
knap halvdelen af den 10.434 mand 
store arbejdsstyrke55, oplever en 
lønforskel på helt op til 70 procent 
i forhold til ansatte i minen. Nogle 
modtager end ikke mindsteløn, og 
det uddelte sikkerhedsudstyr er 
mangelfuldt. Hvis Cerrejón-ansatte 
for eksempel får tre filtre til beskyt-
telsesmaskerne, får underleveran-
dørernes ansatte måske ét – og hvis 
de beklager sig, kan det være lig 
en fyreseddel, fortæller José Brito, 
tillidsmand for Sintracarbon, fag-
forening for fastansatte Cerrejón-
arbejdere56. 

Ifølge Sintracarbon ønsker mine-
selskabet at udskifte deres egne 
medarbejdere med arbejdere fra 
underleverandører. Arbejdere ansat 
af underleverandører er ofte ansat 
på korte kontrakter og kan hurtigt 
opsiges. Det betyder, at de har 
svært ved at organisere sig57.

Det er ikke kun denne arbejdsgrup-
pe, der har ringe vilkår. Ifølge José 
Brito er over 900 syge af arbejdet i 
minen58. De syge arbejdere omfat-
ter blandt andet:

Personer, der er blevet invali-
deret af vibrationer som følge 
af arbejdet med stort og tungt 
maskineri, hvor
  vibrationer ligger over den til-
ladte grænse. 

Personerne, der er blevet forgif-
tet af arbejdet med kemikalier, 
som igen ligger over de tilladte 
  grænseværdier.  

Mere end ti arbejdere, der ifølge 
Sintracarbon har fået konsta-
teret forhøjede værdier af bly i 
deres blod, og seksten arbejdere, 
der har kulbrinte i urinen59.

Derudover lider flere af alvorlige 
lungesygdomme, der ifølge Sintra-
carbon har medført dødsfald60. 
Fælles for flere af de syge arbejdere 

er ifølge fagforeningen, at Cerrejón 
ikke vil anerkende, at deres syg-
domme skyldes arbejdet i minen. 
Derfor arbejder Cerrejón aktivt for, 
at sygdommene ikke diagnosticeres 
som arbejdsrelaterede, og mine-
selskabet anerkender ikke Sintra-
carbons opgørelse over antallet af 
arbejdsrelaterede syge.

Kummerlige arbejdsforhold
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Ifølge Sintracarbon skjuler Cer-
rejón generelt helbredsunder-
søgelser og andet materiale, der 
viser, at folk er syge, og at græn-
seværdierne for skadelige stoffer 
overskrides. Samtidigt påpeger 
fagforeningen, at der findes flere 
eksempler på, at Cerrejón betaler 
folk, der er ved at udvikle alvorlige 
sygdomme, for at forlade arbejds-
pladsen62. 
Alt dette sker ifølge fagforeningen 
for at undgå, at minen bliver en 
højrisikoarbejdsplads. Det vil be-
tyde, at selskabet skal betale større 
pensionsbidrag til staten63, at dens 
ry internationalt lider skade, og 
at arbejderne får ret til at gå på 
pension tidligere, hvilket ifølge 
fagforeningen vil betyde, at om-
kring halvdelen af arbejdsstyrken 
er berettiget til at gå på pension 
med øjebliks varsel64.

Alt tyder på, at Cerrejón har kend-
skab til de sundhedsmæssige risici, 
arbejderne udsættes for.
I oktober 2007 foretog mineselska-
bet en undersøgelse af kemikalie-

dampe i motorvask- og værksteds-
området. Her lød konklusionen: 
”Benzen og dicloromethane over-
stiger mange gange den maksimalt 
tilladte koncentration for de på-
gældende kemikalie (...). På grund 
af forhøjede koncentrationer af 
benzen og dicloromethane kan 
der forekomme skadevirkninger 
på sundhed hos arbejderne i de 
områder”65. 
Endvidere tilføjes det, at benzen 
kan give kræft i lunge, lymfe og 
blære og ultimativt føre døden 
med sig. 

I værkstedet, hvor arbejdet foregår 
uden brug af beskyttelsesudstyr, 
fordi arbejderne ikke er i direkte 
kontakt med kemikalier, fastslår 
undersøgelsen, at grænseværdier-
ne for benzen er overskredet. Det 
skyldes, at dampe fra vaskeområ-
det siver ind i værkstedet. I under-
søgelsen anbefales det, at selskabet 
ændrer de benyttede kemikalier og 
omarrangerer området, så vinden 
ventilerer kemikalierne ud i stedet 
for, at de sendes ind i værkstedet66. 
Som konsekvens heraf skiftede 
Cerrejón i oktober 2009 til nye 
kemikalier i motorvaskområdet1.  
Alle de nye kemikalier er kendte 
for at have kritisk effekt på helbre-
det for personer, der arbejder med 
dem67. Et af kemikalierne kan give 
eksem, påvirke centralnervesystem 
og lever, og ifølge Arbejdstilsynet 
kan det være kræftfremkaldende. 
Hos Cerrejón er der på nuværende 
tidspunkt tre tilfælde med dårligt 
helbred som følge af eksponering 
over for de nye kemikalier68.

Carlos Hernández blev 
for tre år siden pensioneret på 
grund af de skader, han havde 
pådraget sig efter 27 års arbejde 
med minens udgravningsmaski-
ner, bæltetraktorer og niveau-
udjævningsmaskiner. Han har så 
store problemer med rygsøjlen, 
hoften, nakkehvirvel, skulder, 
knæ og skulderled, at han må 
bruge krykker. Han har dødt 
knoglevæv og skal have ny hofte.
Carlos Hernández retter mas-
siv kritik mod Cerrejón og sel-
skabets læger. Havde de gjort 
deres arbejde ordentligt – lyttet til 
beretninger om smerter, foretaget 
målinger af vibrationsniveau og 
vedligeholdt maskinerne bedre 
- var problemerne ikke blevet så 
store, at han i dag er fuldstændig 
uarbejdsdygtig.
”Det virker, som om lægerne 
mener, at jeg selv har påført mig 
sygdommen med vilje,” siger han. 
Ifølge Hernández blev hans ska-
der i første omgang anerkendt 
som arbejdsbetingede men siden 
afvist. Det hænger ifølge Hernán-
dez sammen med, at ingen af 
de oplysninger om smerter, som 
han gen-
nem årene 
har givet 
Cerrejóns 
læger, 
fremgår af 
hans læge-
journal61.

Jose luis morales Vega 
har arbejdet i minen i 23 ,5 år. 
Han fik konstateret blyforgiftning 
i forbindelse med en stikprø-
veundersøgelse, hvor 40 ud af 
180 arbejdere i vaskeområdet 
blev undersøgt. Han var langt 
fra den eneste, der var ble-
vet påvirket af arbejdet. Over 
50 procent af de undersøgte 
arbejdere var blevet forgiftet 
– tre havde blyforgiftning, og 18 

havde kulbrinte forgiftning.
Jose Luis Morales Vegas 
niveau af bly i blodet var tre 
gange højere end sundheds-
mæssigt forsvarligt, og han lider 
af symptomer  som søvnløshed, 
hukommelsestab, hovedpine 
m.m.69. Under interviewet med 
DanWatch græder Morales, da 
han tænker på de konsekven-
ser, arbejdsmiljøet kan få for 
hans kolleger70.

12    danwatch    januar 2010



Det er dog ikke kun kontakten med 
kemikalier, der medfører sygdom-
me blandt arbejderne hos Cerrejón. 
Ifølge Sintracarbon dukker der om-
kring otte nye tilfælde af silikose, 
stenlunger,  op hvert år, der er for-
årsaget af kulstøvet fra minen71. 
Problemet med silikose er, at symp-
tomerne først viser sig efter mange 
år. Mindst seks studier har vist, at 
kronisk silikose kan opstå eller ud-
vikle sig selv efter, at den arbejds-

mæssige udsættelse er ophørt72 
Jelix Enrique Torres Bolivar var det 
første tilfælde af silikose hos Cer-
rejón. Han blev syg i 1999, men blev 
først endeligt diagnosticeret i 2001. 
På baggrund af ni lægeundersøgel-
ser konkluderede en læge, at havde 
fået sorte lunger som følge af arbej-
det i minen. 
Tre er ifølge fagforeningen døde af 
arbejdsrelaterede lungesygdomme, 
den seneste d. 2. juni 200977. 

faKta
Ifølge ILOs konvention 120, 
artikel 17,  skal alle arbejdere 
beskyttes mod processer, stoffer 
og teknikker, der er ubehagelige, 
usunde, giftige eller skadelige, 
herunder: 

- Udsættelse for kemikalier eller      
biologiske processer 

- Udsættelse, der kan medføre      
uønskede fysiske, fysiologiske 
eller psykologiske forandringer 

- Udsættelse for kraftig støj 

- Udsættelse for giftige dampe, 
udslip, røg, gasarter, lugte eller    
anden form for luftforurening. 

- Udsættelse for vibrationer 
78

Cerrejóns mine har hjulpet den 
økonomiske vækst i området op 
over det nationale gennemsnit. 
Mellem 1985 og 2002 gene-
rede Cerrejón royalties for over 
240 millioner US dollars, hvilket 
udgør en betydelig del af kom-
munerne nær minens budget-
ter. Eksempelvis repræsenterer 
royalties mere end 50 procent 
af Barrancas budget. Derudover 
investerede Cerrejón omkring 
tre milliarder US dollars i infra-
struktur i starten af 1980’erne 
og har igennem sine år i Guajira 
tiltrukket store udenlandske 
investeringer, blandt andet i 
2000 hvor Cerrejón tiltrak om-
kring 400 millioner US dollars, 
hvilket udgjorde en fjerdedel af 
alle udenlandske investeringer 
på nationalt plan. Mellem 1982 
og 2002 spenderede Cerrejón 
over 770 millioner US dollars på 
indenlandske kontrakter og køb. 
Omkring 250 af disse millioner 
blev brugt i Guajira regionen79.
Landområderne i La Guajira 
er dog fortsat det sted i hele 
Colombia, hvor flest indbyggere 
ikke har adgang til basale behov. 
Faktisk gælder det for næsten 9 
ud af 10 indbyggere. 
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eduardo Puche, der i 22 
år arbejdede med stort maski-
neri i minen, er på Sintracarbon 
watchliste fra 2002 73 grundet 
begyndende silikose74. Fagfor-
eningens læge, Rafael Zuniga, 
fastslår, at hans sygdom sand-
synligvis er arbejdsrelateret75. 
De første fem år arbejdede 
Eduardo Puche helt uden sik-
kerhedsudstyr, og uden at den 
nødvendige udluftning var til 
stede.  Han sagde op 6. oktober 
2006, da han altid følte sig træt. 
Omkring august 2009 fik han 
åndedrætsbesvær og har siden 
for egen regning besøgt flere 
specialister. Det har indtil videre 
kostet ham 2.100.000 pesos, 
hvilket svarer til lidt under en 
årsløn for en minemedarbejder 
76. Han har netop fået konstateret 
lungekræft; men lægen vil – af 

frygt for konsekvenserne, siger 
Puche – ikke afgøre, om der 
er tale om en arbejdsrelateret 
lidelse. Han skal nu – for egen 
regning – undersøges af en 
onkolog.
Eduardo Puche mener, at 
selskabet har løjet om hans 
helbredstilstand. Gennem seks 
år har minens sundhedsafdeling 
foretaget en årlig undersøgelse 
af ham, men hver eneste gang 
har han fået besked om, at han 
er rask.  Da sygdommen udvik-
ler sig over mange år, mener 
Eduardo Puche, at selskabet har 
kendt til sygdommen men und-
ladt at fortælle ham det. Derfor 
har han nu søgt om aktindsigt i 
sin Cerrejón-journal for at for-
søge at dokumentere, at han har 
ret i sin påstand.



Menneskerettigheder er et centralt aspekt af debat-
ten omkring virksomheders sociale ansvar, blandt 
andet fordi globaliseringen betyder, at virksomheder 
i stigende omfang handler med lande, hvor alvorlige 
krænkelser af menneskerettighederne forekommer. 
Det er Colombia et eksempel på.

Selvom stater har det primære ansvar for at beskytte, 
respektere og opfylde menneskerettighederne, fremgår 
det af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, 
at ethvert samfundsorgan skal stræbe efter at fremme 
respekten for menneskerettighederne. Ifølge FN gæl-
der det også virksomheder. Dette blev understreget, 
da FN i år 2000 lancerede initiativet Global Compact, 
som opfordrer virksomheder til at tilslutte sig ti prin-
cipper omkring menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, 
arbejdstagerrettigheder og anti-korruption.

Global Compacts to første principper refererer til 
Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og siger 
følgende:

1.Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen 
af internationalt erklærede menneskerettigheder og
2.sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af men-
neskerettighederne.

Ifølge Global Compact indebærer disse principper 
blandt andet, at ”virksomhederne skal være helt klar 
over potentielle menneskerettighedsspørgsmål både 
fremad og bagud i værdikæden”80.

Både DONG og Vattenfall har tilsluttet sig UN Global 
Compact.

VirKsomHeder 
Har et ansVar

I 2008 importerede Vattenfall 1,1 mio. tons kul fra Cer-
rejón-minen i Colombia. 
I maj 2009 mødtes DanWatch med Jørgen Nielsen, 
head of strategy hos Vattenfall.  Jørgen Nielsen har 
selv været i Colombia for at undersøge de sociale og 
miljømæssige forhold i Cerrejon-minen.
”For os er de en meget god leverandør. De er i verdens-
klasse i forhold til Global Compact - også sammenlig-
net med andre. Det er det bedste, jeg har set indtil nu. 
Og jeg har svært ved at se, at man kan gøre det meget 
bedre,” fortæller Jørgen Nielsen.
For hver sending kul laver Vattenfall en kontrakt, som 
indeholder en etisk klausul, der siger, at mineselska-
bet skal have en procedure omkring etik og Global 
Compact. Desuden er det skrevet ind i kontrakterne, at 
Vattenfall har ret til at gennemføre audits, hvilket de 

har som målsætning at gøre to gange om året. Indtil 
videre har Vattenfall udført audits i Colombia og Syd-
afrika.

”Det er ikke kendt business i kulbranchen,” siger Jør-
gen Nielsen, der ikke har ikke hørt om andre, der gør 
det samme. 
I forbindelse med Vattenfalls varslede audits taler 
energiselskabets repræsentanter også med centrale 
myndigheder, men Vattenfall undlader bevidst at have 
dialog med civilsamfundsorganisationer. 

” Hvis vi siger, at vi har kontakt til civilsamfunds-
organisation, så tror jeg ikke, at vi ville få adgang til 
minen,” forklarer Jørgen Nielsen, head of strategy hos 
Vattenfall81. 

Vattenfall og Cerrejón
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DONG indkøbte  i 2008 21,5 procent af deres kul fra 
Cerrejon-minen i Colombia, hvilket svarer til ca. 967.050 
tons kul.

16. august 2006 stillede Frank Aaen (EL) et §20 spørgs-
mål til finansminister Thor  Pedersen om DONGs indkøb 
af kul fra Colombia. Frank Aaen ville have svar på, hvad 
ministeren havde gjort efter afsløringen af, at DONG 
Energy – et selskab hvor staten har aktiemajoriteten 
– køber kul fra selskaber i Colombia, som angiveligt for-
følger fagligt aktive og blandt andet er anklaget for mord 
på flere medlemmer af
fagforeninger?

På anmodning fra finansministeren fremsendte DONG 
Energy A/S 3. august 2006 en redegørelse angående 
selskabets indkøb af kul fra leverandører i Colombia. 
Redegørelsen omhandlede leverandørerne Drummond 
og CMC82. 

Drummond var på det tidspunkt anklaget under ameri-
kansk lovgivning for at have bestilt mordene på tre fag-
foreningsfolk. DONG oplyste i redegørelsen, at de ville 
afvente udfaldet af den forventede retssag, før de indgik 
nye kontrakter med Drummond. Drummond blev fri-
kendt ved en amerikansk domstol, men sagen er anket. I 
2007 afbrød DONG samarbejdet med Drummond.

DONG Energy A/S oplyste i deres redegørelse, at deres 
anden colombianske leverandør, CMC, var beskyldt for 
at have beordret tvangsfjernelse af et landsbysamfund og 
for at stå bag en massakre på 12 personer i forbindelse 
med etableringen af minen El Cerrejón Zona Norte. Der 
er ikke rejst sigtelse mod CMC.

DONG skrev følgende til ministeren:
”CMC har oplyst til DONG Energy, at beskyldningerne 
vedrører flytningen af landsbyen Tabaco i 2001, og at 
flytningen blev foretaget af de tidligere ejere, selskabet 
Exxon og den colombianske stat.”

- Det er muligt, at det var Exxon og den colombianske 
stat, der fysisk stod bag flytningen, men den blev foreta-
get på vegne af CMC. CMC ejede halvdelen af Cerrejón 
Zona Norte, da rydningen af Tabaco blev igangsat i 
august 2001. Det har de gjort siden november 2000. Den 
resterende halvdel købte CMC af Exxon i februar 2002 
(blot en måned efter, at den sidste del af Tabaco blev 
ryddet). Disse oplysninger fremgår endda af CMCs egen 
hjemmeside83: 

”CMC har oplyst, at al lovgivning blev overholdt i forbin-
delse med flytningen,”
- Dette er ikke korrekt. Ifølge landsbyen Tabacos advo-
kat, Armando Peréz Arujo, var der både tale om kræn-
kelse af international og colombiansk lov. Juridisk blev 
det kaldt en ekspropriation af ”a plot of land”, og der 
blev  ikke nævnt, at denne ”plot of land” var beboet af 
1100 mennesker med dyr, kirke og skole.  Som nævnt 
fandt Højesteret i maj 2002, at der inden 48 timer skulle 
iværksættes en relokalisering84.

”… og at alle berettigede parter har fået udbetalt kom-
pensation.”
- I 2006 var dette forkert. Endelig kompensation blev 
først udbetalt i december 2008. Det gælder for eksempel 
til Emilio Ramón Peréz Diaz, der blev slået bevidstløs 
med køller under forflytningen85.

”at selskabet har gode relationer til de colombianske 
fagforeninger,”
- Dette er ikke korrekt. Selskabet krænker menneske-
rettigheder, arbejdsrettigheder, sygesikringsrettigheder 
og forfølger fagligt aktive86.

”og at selskabet er engageret i blandt andet sundheds- og 
uddannelsesarbejde i Colombia.”
Dette er korrekt.

dong og Cerrejón
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Vattenfall om deres samfundsansvar

Vattenfalls strategi for 
samfundsansvar
”Vattenfall støtter bæredygtig 
udvikling i samfundet ved at 
styre balancen mellem sikker 
energiforsyning og miljømæs-
sige og sociale konsekvenser 
på en ansvarsfuld måde87.”

ansvar for leverandører
”Vattenfall ønsker, at alle kon-
cernens leverandøer skal accep-
tere og overholde FN’s Global 
Compact-principper. Derfor har 
Vattenfall i 2008 implemente-
ret en adfærdskodeks for alle 
koncernens leverandører. Vat-
tenfall kræver at leverandører 
og underleverandører lever op 
til en række etiske minimus-
standarder.”

menneskerettigheder
”Vattenfall og virksomhedens 
leverandører har ansvar for at 
støtte menneskerettighederne, 
såvel på arbejdspladsen som 
mere bredt inden for deres ind-
flydelsesområde.”
 
”Vattenfall forventer, at virk-
somhedens leverandører sikrer 
sig, at de på ingen måde medvir-
ker til krænkelse af menneske-
rettighederne.”

sundhed på arbejds-
pladsen
”Vattenfall forventer(..), at 
virksomhedens leverandører 
sørger for en sikker og
sund arbejdsplads eller et-
hvert andet sted, hvor pro-
duktion eller arbejde finder 
sted.”

miljøbeskyttelse
”Vattenfall forventer, at virksomhedens 
leverandører udfører deres aktiviteter an-
svarsfuldt i forhold til miljømæssige risici 
og påvirkninger ved at anvende en forsig-
tighedstilgang og dermed sikrer, at der 
ikke opstår uundgåelig og især uoprettelig 
miljøskade.”

oprindelige 
folk 
Vattenfall har 
ingen politik for 
oprindelige folk.

dong om deres samfundsansvar

dongs strategi for 
samfundsansvar
”Ansvarlighed er tænkt 
ind i alle dele af ener-
giproduktionen – fra 
undergrunden til stikkon-
takten88.”
 

ansvar for leverandører
”Som virksomhed har vi et 
medansvar for vores leverandø-
rers adfærd. Vi arbejder for at 
fremme god forretningsadfærd 
og rimelige miljømæssige og 
sociale standarder hos dem, vi 
handler med89.”

menneskerettigheder
” Det er dog vigtigt for os, at 
leverandørens produktionen er 
udført af medarbejdere, som bliver 
behandlet med respekt for men-
neske- og arbejdstagerrettigheder 
og under de bedst mulige arbejds-
forhold90.”

sundhed på arbejdspladsen
”Vi forventer, at leverandøren 
sørger for sunde og sikre arbejds-
forhold og tager alle nødvendige 
sikkerhedsforanstaltninger for at 
beskytte de ansatte mod arbejdsre-
laterede farer og forventede farlige 
situationer på arbejdspladsen91.” 
 

miljøbeskyttelse
”Det er vores ansvar at minimere 
miljøeffekten af vores aktiviteter 
i det hele taget92.”

”Vi forventer, at leverandøren 
overholder alle relevante lokale 
og nationale bestemmelser samt 
tilstræber at minimere skadelige 
indvirkninger på miljøet93.”

oprindelige 
folk 
DONG har ingen 
politik for oprin-
delige folk.
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