
GIFTIG BHOPAL WATER VOOR DOW CHEMICALS

Delhi, 3 december 3, 2001: Het is vandaag de 17de verjaardag van de ramp van Bhopal, de
grootste industriële ramp in de geschiedenis. Greenpeace activisten in verschillende landen
hebben zich aangesloten bij ‘ AaCcTt: Bhopal’  (1), een wereldwijde alliantie van groepen van
overlevenden van Bhopal. Activisten verzamelden besmet grondwater in Bhopal en bezorgden
het persoonlijk bij verschillende vestigingen van Dow over de hele wereld (2). De waterflessen,
met het label "Refreshingly Toxic Bhopal Water: - Available only in Bhopal and other selected
areas" (Verfrissend giftig Bhopalwater – Enkel verkrijgbaar in Bhopal en een select aantal
andere plaatsen), vestigen de aandacht op de blijvende vervuiling van het grondwater rond de
site van de ramp. Dit water wordt nog steeds gebruikt door zo’n 5000 gezinnen uit Bhopal.

De coalitie roept op tot nieuwe inspanningen om de overlevenden van de ramp te rehabiliteren en
de blijvende vervuiling van de verlaten site op te ruimen. Ze wil dat Union Carbide en haar
directie voor de ramp aansprakelijk worden gesteld en dat er een internationaal wettelijk kader
wordt ontwikkeld dat garandeert dat bedrijven verantwoordelijk worden gesteld voor chemische
ongevallen en voor de wereldwijde vervuiling die ook vandaag verder gaat.

Midden in de nacht van 2 op 3 december 1984 zijn meer dan een half miljoen mensen
blootgesteld aan een cocktail van giftig gas uit de pesticidenfabriek van Union Carbide.
Ongeveer 7500 mensen stierven onmiddellijk na de ramp. Volgens lokale groepen zijn er reeds
meer dan 20.000 doden gevallen, een groot aantal mensen lijdt als gevolg van de ramp nog
steeds aan chronische aandoeningen: van de longen, de ogen, de hersenen, het hart; ook van het
immuun-, het hormonaal, het voortplantingsstelsel en andere systemen –zij hebben dringend
medische hulp nodig.

Na de ramp verliet Union Carbide de vestiging en liet het honderden tonnen chemisch afval
achter, die kwamen terecht in de drinkwaterbron van gemeenschappen in de buurt. Veel mensen
zijn verplicht water te drinken dat een cocktail van giftige chemische stoffen bevat, o.a.
chloorhoudende benzenen, chloroform, trichloroetheen en koolstof tetrachloride. Uit een
Greenpeacestudie uit 1999 bleken besmettingsniveaus die ver boven de drinkwaternorm van de
VS lagen. Koolstof tetrachloride kwam 682 keer meer voor dan de VS-norm, chloorhoudende
benzenen 5 tot 11 keer meer, trichloroetheen 50 keer meer en chloroform overschrijdt meer dan
20 maal de VS-norm.

In februari van dit jaar kon Union Carbide zijn naam laten vallen door een volledige
dochteronderneming van Dow Chemicals te worden. Dow Chemicals kocht Union Carbide voor
9,3 miljard USD, en creëerde zo de tweede grootste chemische onderneming ter wereld.

“Dow heeft niet enkel de activa van Union Carbide overgenomen, maar ook zijn
verantwoordelijkheid voor de Bhopaltragedie en de milieuramp die vandaag nog verder woedt.
Het moet de verantwoordelijkheid opnemen voor zijn toxische nalatenschap, de overlevenden
rehabiliteren en volledig vergoeden en het toxisch afval dat nog steeds mensen in Bhopal
vergiftigt, opruimen” zegde Greenpeace campaigner Hemant Babu.



In de lange geschiedenis van gerechtelijke procedures om de chemische industrie
verantwoordelijkheid te laten opnemen voor Bhopal is er op 15 november 2001 voor een
mijlpaal gezorgd: een beroep inzake de milieuverantwoordelijkheid voor Bhopal is  door het US
second circuit court aanvaard. Rashida Bi, Voorzitster van de Gas Peedit Mahila Stationery
Karmchari Sangh, Bhopal, een organisatie van vrouwelijke overlevenden zegde: "De beslissing
van het Hof zou het voor Dow zeer moeilijk moeten maken om onder zijn
verantwoordelijkheden inzake Bhopal uit te komen, maar veel hangt af van de blijvende
betrokkenheid van de publieke opinie ".

Balkrishna Namdeo, Voorzitter van de Nirashrit Gas Peedit Morcha, Bhopal, een organisatie van
overlevenden die sociale steun nodig hebben, riep op tot internationale inspanningen om de "nog
steeds voortdurende ramp in Bhopal" te stoppen en ervoor te zorgen dat Dow zijn
verantwoordelijkheden op lange termijn tegenover de slachtoffers accepteert.

Voor meer informatie:
http://www.greenpeace.org/~toxics

 (1) ‘ AaCcTt:Bhopal’  - ‘ Action against Corporate crime and Toxic terror : Bhopal’  is een
internationale alliantie voor rechtvaardigheid in Bhopal en een gifvrije toekomst voor iedereen.
De coalitie verenigt lokale organisaties van Bhopal-overlevenden, Gas Peedit Nirasharit Morcha,
Bhopal, Gas Peedit Mahila Stationary Karmachari Sangh, Bhopal, Bhopal Group for Information
and Action, National Campaign for Justice in Bhopal, Mumbai, The Other Media, New Delhi en
Greenpeace.

(2) Greenpeace activisten bezorgden Bhopalwater aan Dow in Zwitserland, Nederland, Chili,
Thailand, China (Hong Kong) en India (Bhopal en Bangalore). Greenpeace protesteerde ook in
Dowvestigingen in Kerala, India, Argentinië en de Verenigde Staten.


