ACHTERGROND

G R O N D W A T E R R O N D RAMPFABRIEK ZWAAR VERVUILD

GiframpBhopaleist
nog steedszijntol
Ruimzojaar nadatomaaktdeergsteindustriëlerampuitdegeschiedenisnogsteedsslachtoffers.
HetgrondwaterindeomgevingvandegeslotenpesticidenfabriekvanUnionCarbideinBhopalin
Indiaiszwaarvervuild.Debewonersvandekrottenwijkenrondomzijndeelsaangewezenopdat
grondwater.DowChemical-datUnionCarbidein2002overnam-weigerthetterreinendenaaste
omgevingschoontemaken.EenreportagevanPeterConradienjohannesOdé.
EenbewakervandeUnionCarbidefabriek.

'Geendrinkwater'staatopeen bordje
naastdewaterpomp.Tochlessenveelspelendekinderen hundorstmethetwateruit
depomp.Demeestenwetenwatophet
bordje staat,maarwetennietwaarzeanders
waterkunnen drinken:simpelwegomdatte
weinigwateraanwezigis.Welstaanheren
derverspreidzwartewatercontainers, maar
teweinigomdeongeveer 20.000mensendie
indesloppenwijken rondomdefabriek van
UnionCarbidewonen,vanvoldoendewater
tekunnen voorzien.
Wezijn indewijkSunderNagar,éénvan
dearmste wijken vanBhopal,de hoofdstad
vandecentraalinIndiagelegendeelstaat
MadhyaPradesh.Hierwonen nogveelmensendiederamphebbenoverleefd.Zeworden
ernogdagelijks aanherinnerd doorde
fabriek vanUnionCarbidedieopslechtseen
paarhonderd meter afstand staat.Zezouden
welwillenverhuizen,maarzehebbener
geengeldvoor.Eenkorterondgangleertdat
inelkhuishouden weléénofmeer mensen
ernstigeproblemen hebbenmethun
gezondheid.Inverschillende gezinnen
komenweslachtoffers vanderampvan
ruim 20jaargeleden tegen.Zehebben last
vanhoofdpijn, kortademigheid enontstokenogen.Daarnaast hebbenveelvrouwen
eenzeeronregelmatige menstruatieen
anderegynaecologischeproblemen.Maar
ookdebewonersdieophettijdstip vande
rampergensanderswoondenofnogniet
geborenwaren,hebben problemen methun
gezondheid. Eendeelvandieklachtenis
terugtevoerenopdetweedeBhopal-ramp
diezichsluipenderwijs openbaart:dievan
hetzwaarverontreinigde grondwater.

Duizenden zakken chemicaliën
Alswebijdepoortvanhet fabrieksterrein aankomen,ziteenbewakerwattedommelenopeenstoel.Metdepasjesdiewedie
ochtend hebbenopgehaaldbijdegemeente
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mogenwehetterrein op.De fabrieksinstallatiestaatvoorhetgrootstedeelnogovereind.Debuizenentankszijn alleen roestig
geworden,hetonkruid ishoogopgeschoten.
Binnenindefabriek vallenwevandeenein
deandereverbazing.Twintigjaarnade
rampstaatdefabriek ernoghetzelfdebij.
Opeentafel staan bruineflessenmetchemischeoplossingen alsofergisteren nogmee
gewerkt is.Alleendelaagstofverraadtdatze
alveellangeronaangeraaktstaan.Ineen
loodsliggenenkeleduizendenzakkenmet
chemicaliën.Erstaatoptelezen:'Notfor
sale-Poison-Handlewithcare'.Watvoor
vergiferinzitisnietduidelijk. Sommige
zakkenzijngescheurd.Ophetterreinis
eenaantalkinderenaanhetspelen;zezijn
dooreenopeninginhetheknaar binnen
gekropen.

Geheime rapporten

Department.Inéénvandetwee uitgelekte
geheimerapporten isonderanderetelezen
dat:"....vastgesteldisdatdezevervuilinghet
gevolgisvanchemicaliën diewerden
gebruikt indefabriek vanUnionCarbideen
waarvanisgeblekendatze uitzonderlijk
schadelijkzijn voordegezondheid. Daarom
moet hetgebruik hiervanalsdrinkwater
onmiddellijk wordengestaakt."Hetrapport
wasechtergeheim.Actie:geen...
Ineenstudieuit1996vanhetstadsbestuur vanBhopalnaardekwaliteit vanhet
wateruitdewaterpompen indestad wotden
meerdan honderd putten indeomgeving
vandefabriekgekwalificeerd als 'ongeschikt
omvantedrinken'.Maardaarbleefhetbij.
Verdereactiewerd nietondernomen:deputten werdennietafgedekt enookwerden
geenalternatieven voorde watervoorziening
geboden.

Alsinds 1990eisendebevolkingeneen
aantalslachtofferorganisaties dathetzwaar
vervuildefabrieksterrein wordtschoongemaakt.Hetvermoedendathet grondwater
langzamerhand ookernstigverontreinigdis
geraakt,bleeknadiversemetingenjuist.Dit
wasondermeerdeuitkomst van onderzoek
in 1991en1996datwerdverrichtdoorhet
MadhyaPradeshPublicHealth Engineering

In 1999verrichtteGreenpeace Internationalonderzoeknaarhetgrondw >ter.Op
twaalfplekkenopenronddefabriek werden
grondwatermonsters genomen.Gi-enpeace
betiteldehetfabrieksterrein alseen 'kritiek
eninalleopzichtengiftig gebied'.Inhet
waterbevondenzich twaalfvluchtige otganischestoffen diedenormenvandeAmeri-

Om0.05uurop3december1984lektuitdepesticidefabriek vanhetAmerikaansechemieconcern
UnionCarbide(UC)inBhopal40tonvanhetzeergiftigegasmethylisocyanaat(MIC).Vierduizendmensen-vooralindenabijgelegensloppenwijken -overledendirectenenkelehonderdduizendenraaktengewond.Inmiddelsstaathetdodentalopzestienduizendenhebbenruimhonderdduizendmensenlichamelijkeengeestelijkeklachten.In1989kwamendeIndiaseoverheid
enUCtoteenschikking:hetAmerikaansebedrijfbetaalde470miljoendollarschadevergoeding
aandeslachtoffers.VolgensUCwasderamphetgevolgvansabotagedooreenontevredenwerknemer.Naderhandbleekechterdatdeveiligheidsmaatregelen ernstigtekortschoten.Zowerd's
nachtsomkostentebesparendekoelingvandeMIC-tanksuitgezet.Bijteparatieswerdenonderdelenvanminderekwaliteitgebruikt.Ookwerktenerminderoperators-dieintweewekenwerdenopgeleid,inplaatsvaneenhalfjaar -enwetktehetalarmsignaalniet.
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Deflesjesmetchemischevloeistoffenstaoneralsofzegisterenno,g,gebruiktzijn.
kaanseEnvironmental ProtectionAgency
zeerverregaandoverschreden. Greenpeace
vondonderanderevluchtige organochloorverbindingen, inclusiefchloroform (ineen
concentratievanrespectievelijk 0,1 tot2,5p
mg/I),tetrachloorkoolstof(0,2tot3,4mg/l)
entetrachlooretheen (zieooktabel 1].Het
giftige trichloorbenzeen werdzelfs ineen
concentratiegemeten die145maalhoger lag
dan(indeVS)wettelijk istoegestaan.In2001
herhaaldeGreenpeacedeproeven nogmaals
metdezelfde uitkomsten alsresultaat.

Poependejon^erjesoonderandvaneenzwaarvervuildevijvervol/abrtcksajval.

journalisten rondleidt,vertelt:"IndezebassinsloosdeUnionCarbidezijn vloeibarechemischeafval.Kijk,hierergensmoetdepijpleidinglopen",zegthij,wijzend opeensoort
dijkje datrichtingdebassinsloopt.Niet
alleenhetfabrieksterrein iszwaarverontreinigd,ookde'solarevaporationponds'oftewel
debezinkingsvijvers waarinhetchemisch
afval achterbleefnadatallevloeistofdoorde
zonwasverdampt.Omlekkagete vermijden
werddebodemmeteenplasticlaagafgedekt.
Diverseonderzoekenwezenuitdathetplastic
opsommigeplaatsenisgescheurd.

Groengele kleur
Alswehetfabrieksterrein weerverlaten
enrondomdefabriek lopen,zienweeenpaar
honderdmeterverderopeenaantal meertjes
liggen.Opvallendisdegroengelekleurvan
hetwater.Degidsdievaker buitenlandse
Tabel1.

OverzichtvandehoogstevervuiluujniveausdieGreenpeaceinipjiyac-'.rrqfin
waterputtenindebuurtvandeUnion
Carbide-jabriekteBhopa!endemogelijke
effectenopdegezondheid.

chemische
verbinding

2-fichloorbenzeen
4-dichIoorbi.-nzeeu
tetrachloro-etheen
trichloor-etheen
chloroform**
tetrachloorkoolstof

aantal keren
hoger dan
Amerikaanse
EPA-limieten*

Sommatie
Tienjaar nadatdebewonersvoorhet
eerstaandebelhaddengetrokken,kwamde
overheideindelijkoverdebrug.Inseptember2000kregenzesvande 14sloppenwijken
dierondomdeverlatenfabriek liggen,een
waterreservoir meteencapaciteitvanto.000
liter.Dezereservoirszoudendagelijks wordenbijgevuld dooreenaantaltankauto's.Al
gauw bleekechterdatdeoverheiddanig
tekortschootinhetvullenvandewaterreservoirs.Zowerdin augustus 2004geen
360.000literwaterperdaggeleverd,zoalshet
waterleidingbedrijf claimde,maarslechts
Depompen

42.000liter,alduseen slachtofferorganisatie.
Zelfseensommatievanhet HoogGerechtshofvan MadhyaPradesh inmei 2004omde
betrokkensloppenwijken directaantesluitenophetgemeentelijk waterleidingnet is
nietopgevolgd.
Alswelaterdiedagkanszienvijf minutentespreken metdeverantwoordelijke
wethouder,verteltdezedatvanafvolgende
weeknieuwereservoirsgeplaatstgaan worden.Maarnavraagleertdateranno 2005nog
steedswijkenzijn diezijn aangewezen opde
waterpompen diezwaar verontreinigd
grondwater oppompen.Demeestebewoners
zijn zoarmdatzenietkunnen verhuizen en
dusrestzenietsandersdanhetzwaarverontreinigdewater tegebruiken voorhuishoudelijk gebruik,inclusiefeten bereiden,
wassen,tanden poetsenendrinkwater.Zij
zijn deslachtoffers vandetweedeBhopalramp:eenrampdiezich,integenstelling tot
degasramp,sluipenderwijs voltrekt, f
Tekst:Peter Conradi
Foto's:Johannes Odé
HetvolledigeGreenpeace-rapportistebekijkenop
internet(www.5reenpeace.0rg/~rrxics).

dieveronrrenin^dwateroppompenzijnroodgeschilderdeneriseenbordjebijgeplaatst'Geendnnkwater'.
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EPANationalPrimaryDrinkingWater
Regulations
Dewaardevoorchloroform geldt
momenteelvooreengroepverbindingen
diedenaamtrihalomethaandragenen
waarvanchloroform deeluitmaakt.Deze
groepbevatvierverontreinigende stoffen:
chloroform, bromodichloromethaan,
dibromochloromethaan en bromoform.
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