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Als abonnee van Kwaliteit in Bedrijf kunt u met een korting van € 95,- op de reguliere prijs
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een e-mail te sturen aan redactie@kwaliteit-in-bedrijf.nl.

COLUMN

KAM EXTREEM: DE COLOMBIAANSE BLOEDKOLEN
Een interessant voorbeeld van KAM, dat de laatste tijd
door de media steeds meer op ons netvlies wordt gezet,
is die van de bloedkolen uit Colombia. Steenkolenmijnen waar een luchtje aan zit en waar meer voor gedaan
is dan alleen het winnen, verwerken en transporteren.
Het gaat hierbij voornamelijk om deze nevenactiviteiten
die nodig waren om onze behoefte aan kolenelektriciteit eind vorige en begin deze eeuw te stillen.
In het vervullen van deze behoefte zijn in Colombia
mijnen ontstaan van meerdere tientallen hectaren.
De grootste van de drie, El Cerrejon del Norte, is met
30 hectare een van de grootste dagbouwmijnen in de
wereld. De mijn is in Zuid Afrikaanse, Austrialische en
Zwitserse handen en is qua mediakritiek op dit moment
de minst slechte van de drie.
Het gaat voornamelijk om La Loma (Amerikaans) en
La Jagua de Iberico (Zwiters), waar een kwart van de
Nederlandse kolen vandaan komt. Deze twee liggen
in een gebied waar, voornamelijk eind vorige eeuw en
aan het begin van deze eeuw, een groot veiligheidsprobleem was door de strijd met de linkse guerrilla. Om de
mijnen toch te kunnen laten draaien en om zich te kunnen beschermen, hebben zij ervoor gekozen om samen
te werken met de paramilitairen: prive-legers die niet

zachtzinnig te werk gingen. Families werden verdreven
van hun land, mensen gevangen genomen, ontvoerd en
zelfs vermoord. Dit alles om de veiligheid van de kolenproductie te kunnen garanderen: onze kolen.
NGO‘s proberen – samen met de slachtoffers – de
Nederlandse energiebedrijven te wijzen op hun
verantwoordelijkheid als afnemers van de kolen. In
deze situatie staat de Colombiaanse staat, gek genoeg,
machteloos: al meerdere jaren probeert de regering
de mijnen in het gareel te krijgen door onder andere
projecten, onderhandelingen en striktere wetgeving.
Het schrijnende aan de Colombiaanse situatie is dat
diezelfde regering op dit moment in de laatste fase
zit in de onderhandelingen met de guerrillabeweging
FARC om, na meer dan 40 jaar burgeroorlog, te komen
tot vrede. Vrede waardoor ze eindelijk weer vooruit
kunnen kijken... vooruitkijken naar de onderhandelingen met de Amerikanen, Australiers en Zwitsers en
onder andere de Nederlandse energiebedrijven.
Laten wij ze alsjeblieft een handje helpen en onze
verantwoordelijkheid nemen. De Colombianen hebben eindelijk recht op een positievere toekomst. Viva
Colombia!
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