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Grondstoffen

De macht
van mijnen
in Australië

China is grootste steenkoolproducent...

... maar Australië grootste exporteur

Gro o t s te s te e n ko o lp ro d u ce n te n (2008), in p ro ce n te n
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Door Jeroen van Bergeijk

V

oor de haven van de stad
Newcastle, aan de oostkust
van Australië, liggen tientallen vrachtschepen voor anker.
Ze liggen te wachten tot ze Newcastle kunnen binnenvaren en komen maar voor één ding: steenkool. Australië is de grootste
steenkoolexporteur ter wereld en
Newcastle de grootste steenkoolhaven. Heel Azië haalt hier brandstof voor energiecentrales en
hoogovens. Newcastle barst bijna
uit zijn voegen.
De file zal niet snel verminderen. De steenkoolmijnen in de Upper Hunter Valley – het achterland
van Newcastle – willen hun productie de komende zes jaar verdubbelen. Prachtig nieuws voor de
Australische industrie, maar in de
Upper Hunter Valley heeft men gemengde gevoelens. Men maakt
zich zorgen over schade aan milieu
en gezondheid.
Het belang van steenkool voor
Australië is enorm. Vorig jaar werd
voor 58 miljard Australische dollar (40 miljard euro) geëxporteerd.
Het zijn niet alleen mijngiganten
als Rio Tinto en BHP Billiton die
profiteren. Ook de deelstaat New
South Wales wordt daar beter van.
Voor elke ton steenkool die uit de
grond wordt gehaald, worden
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royalties afgedragen. Vorig jaar
ging er 840 miljoen dollar naar de
lokale schatkist. Dit jaar zal dat bedrag volgens de brancheorganisatie, de Australian Coal Association,
stijgen tot 1,2 miljard dollar.
In de Upper Hunter Valley zelf,
waar men geen hoge pet op heeft
van ‘Sydney’, zijn de meningen
verdeeld. Rond de stadjes Singleton en Muswellbrook liggen 34
mijnen, merendeels dagbouw. De
meeste hebben plannen om de
productie fors op te voeren.
„Wij zijn blij met de mijnen omdat ze voor werkgelegenheid en
welvaart zorgen”, zegt Diane
Sneddon, hoofdredacteur van de
plaatselijke krant, The Singleton Argus. „Hier kun je als ongeschoolde
arbeider een salaris van 2.000 dollar per week verdienen. Ik denk
dat heel Singleton direct of indirect van de steenkool leeft. Maar
aan de andere kant is er enorme
schade aan het milieu.”
Achter Newcastle strekt zich een
bizar, schizofreen landschap uit.
Aan de ene kant glooiende heuvels
met idyllische groene weiden waar
koeien grazen, vlinders rondfladderen en vogels het hoogste lied
zingen. Dan doemt opeens een
open steenkoolmijn op – een grijs
maanlandschap dat zich uitstrekt
tot de horizon, een enorme krater
waar geen sprietje gras meer
groeit.

M

ijnwerker Peter Kennedy
heeft vanuit zijn huis direct uitzicht op de Bengalla Coal Mine. Kennedy – forse
bierbuik, lange grijze baard –
werkt voor BHP Billiton, maar dat
weerhoudt hem er niet van kritiek
te spuien. „Ik spuug alsmaar zwart
slijm en ben ervan overtuigd dat
dat komt door wat hier in de lucht
zit.” Bij het afgraven van steenkool in dagbouw komt fijnstof vrij
dat vanuit Kennedy’s huiskamer
met het blote oog is te zien. Grijze
wolken trekken in vlagen over
Muswellbrook. Sneddon: „Veel
mensen klagen over bronchitis,
tranende ogen, allergieën. We hebben al zo vaak in de kolommen van
onze krant de overheid verzocht
om een onafhankelijk onderzoek
naar de relatie tussen de luchtkwaliteit en onze gezondheidsklachten. Maar er gebeurt niks.”
Mensen zoals John Drinan, medeoprichter van de actiegroep Singleton Healthy Environment
Group, menen dat de overheid
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In het achterland van Newcastle willen mijnbouwbedrijven de productie verdubbelen. In de haven van Newcastle bouwt men bij NCIG hard aan nieuwe transportmachines voor steenkool. Foto Bloomberg

Hoe mijnbouwbedrijven een minister-president ten val brachten
Mijnbouwondernemingen hebben veel
macht in Australië. In feite maakten ze
vorige maand een einde aan het premierschap van Kevin Rudd die de mijnbouw een „superwinstbelasting” van
40 procent wilde opleggen om „een eerlijker verdeling van de inkomsten uit de
grondstoffen van Australië” te bewerk-

geen gezondheidsonderzoek organiseert, omdat ze de inkomsten uit
steenkool niet in gevaar wil brengen. „Er wordt zoveel geld verdiend met steenkool, door bedrijven, werknemers, overheid… Als
uit onderzoek zou blijken dat er
een relatie is tussen fijnstof en onze gezondheidsproblemen, dan
moet de overheid ingrijpen. En
dan komen die inkomsten wellicht in gevaar.”
De overheid van New South Wales ontkent echter dat belastinginkomsten een rol spelen. Er komt
geen onderzoek omdat „de bevolking van de Hunter Valley te klein
is om statistisch relevante uitspraken te doen”, aldus een verklaring
van het departement van Volksgezondheid. Wel gaat de overheid
een groot aantal nieuwe fijnstofmeters in Singleton en Muswellbrook plaatsen om meer duidelijkheid te krijgen.
De strijd om de toekomst van de
steenkool spitst zich nu toe op de
het dorp Caroona, twee uur rijden
ten noorden van de Upper Hunter

stelligen. Het enige wat hij bereikte was
zijn eigen ondergang.
De mijnbouw neemt 7,7 procent van het
bruto binnenlands product voor zijn rekening. Dominant binnen de sector zijn
enkele giganten als Rio Tinto en BHP Billiton. Deze verzetten zich fel tegen de
voorgestelde belasting. Maandenlang

Valley. Het gebied rond Caroona,
de Liverpool Plains, heeft alles in
zich om een nieuwe Hunter Valley
te worden. Er zitten enorme hoeveelheden steenkool dicht aan de
oppervlakte en er liggen al rails
naar de haven van Newcastle.
Twee mijngiganten hebben plannen voor nieuwe, open mijnen:
BHP Billiton en het Chinese bedrijf China Shenhua Energy, dat
nu al 250 miljoen ton steenkool
per jaar produceert en daarmee
een van ’s werelds grootste steenkoolproducenten is. De bedrijven
hebben al 400 miljoen dollar besteed aan exploratievergunningen. Vooral Shenhua gaat voortvarend te werk. Het wil een mijn ter
waarde van een miljard dollar bouwen die driehonderd mensen
werk zal bieden en zo’n tien miljoen ton steenkool per jaar moet
produceren. Het afgelopen jaar
heeft het al 90 miljoen dollar gespendeerd aan het opkopen van
een twintigtal boerderijen, waarmee menig boer in Caroona opeens multimiljonair is geworden.

voerden ze een agressieve, miljoenen
kostende reclamecampagne tegen het
plan van Rudd. De industrie stelde dat
de belasting ten koste zou gaan van
werkgelegenheid en investeringen.
De industrie kreeg de publieke opinie
achter zich. Rudds populariteit kelderde
en zijn Labor Party zag een verlies op-

Dat zet kwaad bloed bij de buren. Enkele tientallen boeren in
Caroona verzetten zich tot het uiterste tegen de opmars van steenkool. „Dit land is net zo vruchtbaar als de Nijldelta. Het behoort
tot de beste landbouwgrond van
Australië, met oogsten die 40 procent hoger liggen dan in de rest
van het land”, zegt Tim Duddy,
wiens familie sinds 1934 in Caroona boert. „Als hier mijnbouw
komt, dan is de landbouwgrond
voorgoed verloren.”
Duddy is woordvoerder van een
groep boeren die zich tegen de
komst van de mijnen verzet. Hij is
een weinig archetypische boer:
openlijk homoseksueel, hoogopgeleid aan privéschool en topuniversiteit, en in het bezit van twee
blackberries die hij bijna constant
aan zijn oor heeft. Zijn boerderij
ligt ingeklemd tussen de beoogde
mijnen van BHP Billiton en Shenhua. Hij kan 30 miljoen dollar,
ruim twee keer de marktwaarde,
voor zijn boerderij krijgen, maar
piekert er niet over te verkopen.

doemen bij de verkiezingen in augustus.
Partijgenoot Julia Gillard betwistte de
positie van de ooit populaire Rudd en
voerde eind juni een paleiscoup uit.
Rudd verzette zich niet tegen zijn uitdaagster en van de ene op de andere
dag had Australië een nieuwe premier
van dezelfde partij.

Via verschillende rechtszaken,
waarvan hij er al een heeft gewonnen, proberen hij en zijn medestanders de komst van de mijnen
tegen te houden. Zijn belangrijkste argument is dat mijnbouw ondergrondse waterlagen zal vernietigen. Die waterlagen voeden niet
alleen de rijke landbouwgrond,
maar ook de Murray rivier die grote delen van Australië van water
voorziet. Schade aan die ondergrondse waterlagen kan gevolgen
hebben voor de waterhuishouding
van half Australië.
Dat is een argument waarmee
Duddy twee politieke partijen aan
de uitersten van het politieke spectrum heeft overtuigd: de Greens
en de conservatieve Nationals, die
een grote aanhang op het platteland hebben. De regerende Labor
Party vindt Duddy echter een lastpak. „Ze noemen me steevast
schorriemorrie”, grinnikt Duddy.
Een regeringswoordvoerder laat
weten dat in de Liverpool Plains
land- en mijnbouw naast elkaar
kunnen bestaan. Shenhua is het

Het eerste wat Julia Gillard als premier
deed, was een compromis sluiten met
de mijnbouwbedrijven. De belasting zal
alleen op grotere projecten van toepassing zijn, wordt verlaagd van 40 naar 30
procent en is uitsluitend nog van toepassing op de winning van steenkool en
ijzererts.

daar uiteraard mee eens en zegt
dat het alleen in de heuvels naar
steenkool gaat graven. De vruchtbare vallei zal het met rust laten.
Shenhua twijfelt er niet aan dat de
mijn er gaat komen en gaat onverdroten door met het uitkopen van
boeren. Een woordvoerder: „We
hebben er alle vertrouwen in dat
we alle percelen kunnen aankopen
die we nodig hebben voor onze
mijn.”

E

en serieus debat over de
wenselijkheid van de steenkoolindustrie in Australië
wordt niet gevoerd. Afgezien van
omwonenden van de Hunter Valley zijn er maar weinigen die de
kip met de gouden eieren willen
slachten. De Laborregering kondigde eerder dit jaar onder de vorige premier, Kevin Rudd, een uitstel aan van ambitieuze plannen
voor handel in emissierechten dat
de uitstoot van CO2 aanzienlijk
moest terugbrengen. Dat systeem
zou de mijnbouw met forse kosten
hebben opgezadeld. Ook is een

plan van Rudd om de mijnbouw
zwaarder te belasten inmiddels afgeblazen door zijn opvolger, de
huidige premier Julia Gillard (zie
kader).
De gemeenteraad van het stadje
Gunnedah, waaronder de Liverpool Plains vallen, is verdeeld over
de nieuwe mijnen. „Elke baan in
een mijn levert drie banen op in
ondersteunende sectoren”, zegt
locoburgemeester Colleen Fuller.
„Dus wat dat betreft zien we de
mijnen graag komen. Er is niet
veel andere werkgelegenheid in
deze regio.” Geconfronteerd met
Duddy’s overtuiging dat hij de
mijnen kan tegenhouden, reageert
ze schouderophalend. „Ik wens
hem het allerbeste, maar ik zie niet
hoe één persoon, of een klein
groepje mensen, de oppermachtige steenkoolindustrie kan stoppen. Als de overheid besluit de exploratievergunningen in echte
mijnvergunningen om te zetten,
dan komen die mijnen er. Daar
zullen Duddy en wij mee moeten
leven.”

