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1. Inledning 

Undersökningsuppdraget i Potsdam och regionen Lausitz i Tyskland den 14–16 februari 2018 

organiserades av utskottet för i enlighet med villkoren i artikel 216a i Europaparlamentets 

arbetsordning och godkändes av parlamentets presidium den 13 november 2017. Syftet med 

uppdraget var att undersöka vilken effekt brunkolsbrytning och kolkraftverk i regionen 

Lausitz har på sorberna (eller venderna) – en slavisk inhemsk befolkning i regionen – samt 

föroreningen av floden Spree och angränsande vatten till följd av brunkolsbrytningen. 

2. Framställningar 

Framställning nr 0709/2015 om skydd av det område där sorber/vender bor i Lausitz 

Framställaren efterlyser juridiskt och politiskt skydd för sorberna, en slavisk inhemsk 

minoritetsgrupp i regionen Lausitz i nordöstra Tyskland, som ligger i delstaterna Sachsen och 

Brandenburg. Sedan 2014 erkänns sorbernas seder, språk och traditioner som en del av det 

immateriella kulturarvet. Området där denna folkgrupp lever präglas emellertid i hög grad av 

gruvor och kolkraftverk. Det innebär att sorberna hotas av markförlust, jorderosion, 

föroreningar av yt- och grundvatten och luftföroreningar orsakade av mikropartiklar och 

tungmetaller. Till följd av detta lider en stor andel av befolkningen av allvarliga sjukdomar. 

Framställaren är oroad över att delstaterna Sachsen och Brandenburg vägrar att sluta använda 

kol som en energikälla, även om det skulle vara fullt möjligt utan några omfattande 

ekonomiska förluster. Ett svenskt gruvföretag i området vill dessutom utöka sin verksamhet 

där, trots den allvarliga miljöpåverkan. Risken är att lokalbefolkningen tvingas betala för 

saneringen av området om företaget sedan flyttar sin verksamhet. Framställaren uppmanar 

Europaparlamentet att se till att de två tyska delstaterna garanterar sorbernas/vendernas skydd 

i egenskap av urbefolkning i Lausitz och fattar de nödvändiga besluten om framtida 

gruvverksamhet i regionen samt hjälper sorberna att bevara sitt språk och sin kultur. Han 

uppmanar vidare parlamentet att begära att de två delstaterna ska ställa om från kolkraft till 

förnybar energi och få det svenska gruvföretaget att ta sitt ansvar för de miljöföroreningar det 

orsakar, så det inte blir lokalbefolkningen som får betala. Parlamentet uppmanas slutligen att 

säkerställa rättvis konkurrens inom energisektorn i området, och att sprida information till 

allmänheten om de problem som sorberna står inför, och som hotar deras existens.  

Framställning nr 1012/2017 om vattenföroreningar i floden Spree och angränsande vatten 

från kolgruveindustrin i Lausitz 

Framställaren anser att syftet med ramdirektivet för vatten – att bidra till tillräcklig tillgång på 

ytvatten och grundvatten av god kvalitet – inte kan uppnås i Lausitz på grund av dess 

kolgruveindustri. Han håller operatören ansvarig för den enorma och storskaliga föroreningen 

av floden Spree och angränsande vatten. Sulfat och järnhydroxid försämrar floden Sprees 

ekologiska status. Bosättningsstrukturer såväl som naturen och landskapet förstörs som 

en följd av kolbrytningen. Dessutom medför marksättningar till följd av sjunkande 

grundvatten och bortsköljning av föroreningar stora kvantitativa och kvalitativa belastningar 

på grund- och ytvattnet och därmed på den övergripande vattenbalansen. I den del av Lausitz 

där brunkol bryts gör den oxidering av markbundna järnsulfatmineraler, såsom svavelkis och 

markasit, som orsakas av marksättningar när grundvattnet sjunker att järnoxider sipprar ut 

i floden Spree, och oxideringen av sulfider när grundvattnet stiger igen ger en ökad sulfathalt 

i grundvattnet och det förbundna ytvattnet. Framställaren uppmanar Europaparlamentet att 
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vidta lämpliga åtgärder för att se till att vattenkvaliteten i floden Spree förbättras och att 

operatören åläggs att åtgärda skadan och undvika eventuella framtida föroreningar. 

3. Sammanfattande rapport från sammanträdena 

Onsdagen den 14 februari 2018 

Sammanträde med representanter för ministeriet för ekonomiska frågor och energi och för 

ministeriet för landsbygdsutveckling, miljö och jordbruk i Brandenburg 

Hendrik Fischer, statssekreterare och representant för regionen Lausitz, inledde sammanträdet 

med att redogöra för situationen avseende delstaten Brandenburgs energipolitik. Lausitz var 

den region som i första hand försåg före detta Östtyskland (DDR) med energi. Under det 

tidiga 1990-talet var 100 000 människor sysselsatta i regionens energiekonomi. Under 

1990-talet ledde en djupgående avindustrialisering till strukturella förändringar som fick 

allvarliga följder för befolkningen. Under omvandlingsperioden efter återföreningen togs 

ett stort antal kraftverk och gruvor ur drift. Numera är det färre än 10 000 människor som 

arbetar direkt i sektorn. Den utmaning som kvarstår i dag är att hitta en hållbar ekonomisk och 

social lösning för regionen.  

Delstatsmyndigheterna var medvetna om brunkolsbrytningens stora inverkan på människors 

liv. Den stora politiska utmaningen var att lyckas balansera intressena och nå en lösning som 

säkerställer relevanta förfaranden som ger så många människor i Lausitz som möjligt 

en skälig levnadsstandard. 

Avseende ämnet för framställning nr 1012/2017 uppgav Hendrik Fischer att urlakning och 

ökande järnnivåer i floden Spree är en relativt ny fråga för delstatsmyndigheterna, som 

uppstod första gången 2008/2009. Myndigheterna hade agerat snabbt och vidtagit nödåtgärder 

för att hantera problemet och säkerställa att järnbaserade föroreningar begränsas. De lyckades 

delvis minska nivåerna. Under 2008–2013 skedde samtidigt en ökning av föroreningsnivån 

i floden Spree. Statssekreteraren bekräftade att det var betydligt svårare att hantera 

sulfatföroreningar än järnföroreningar. I slutändan krävde båda problemen ett helhetsgrepp för 

rening snarare än snabba och tillfälliga åtgärder. Brandenburgs delstatsparlamentet hade 

uppmanat de berörda delstatsmyndigheterna att presentera en plan för att ta itu med problemet 

under den innevarande valperioden. 

Klaus Freytag, avdelningschef för energi och råmaterial, gav en kort presentation där han 

redogjorde för det aktuella läget. Han tillade att gruvdriften i Lausitz hade pågått i 150 år. Det 

fanns brunkolsgruvor så tidigt som 1850. Dock var Lausitz ursprungligen 

ett jordbruksområde, som plötsligt industrialiserades på grund av gruvdriften. Nästan 

200 miljoner ton producerades i slutet av 1980-talet, men i dag överskrider inte brytningen 

65 miljoner ton. Av detta kommer 40 miljoner ton från gruvorna i Brandenburg, och 

i Sachsen finns det två gruvor som står för 20 miljoner ton brunkol. De två förbundsländerna 

hade alltid haft ett nära samarbete eftersom alla gruvorna låg i regionen Lausitz, som sträcker 

sig över båda förbundsländerna. I samband med planering och tillstånd togs ingen notis om 

gränsen mellan förbundsländerna. Brunkolsbrytning var fortfarande ryggraden i regionens 

ekonomi. De som arbetade i branschen var vederbörligen representerade och hade en rättvis 

lön. Under tidigt 90-tal fanns det stora sociala problem, delvis på grund av att arbetslösheten 

var 25–30 %. Därför vill de statliga myndigheterna i dag mycket gärna se till att 

energiomställningen inte leder till att sysselsättningssiffrorna förändras avsevärt. 
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Klaus Freytag nämnde dessutom tvångsförflyttningen på 1990-talet av byn Horno till staden 

Forst med anledning av dagbrottsverksamheten vid Jänschwalde. Byn flyttades inom 

sorbernas förfäders bosättningsområde. I alla planer och förfaranden hade delstatsregeringen 

försökt se till att detta fungerade för minoriteten och att deras skydd säkerställdes. Ett slutligt 

beslut om ny utvinning i dagbrottet Welzow-Süd, där den nya operatören har föreslagit 

ett alternativ, kommer att tas senast 2020, med hänsyn tagen till energiomställningen och 

energipriserna. Det finns regler om skydd av den sorbiska minoriteten i Brandenburgs 

delstatskonstitution samt i lagen om brunkolsbrytning.  

Avseende vattenförorening tillade Klaus Freytag att påverkan på floden Spree i Berlin och på 

dricksvattenreservoarer i Berlin och Frankfurt (Oder) var uppenbar. I syfte att garantera säker 

tillgång till dricksvatten måste ett system av reservoarer och dammar upprättas i form av 

en strategisk plan. Planen genomgår just nu den parlamentariska processen och kommer sedan 

att genomföras på ett strategiskt sätt.  

Klaus Freytag förklarade också att behovet av kolenergi (brunkol och stenkol) kommer att 

öka efter utfasningen av kärnkraft i Tyskland 2022. Han angav att vindkraftens begränsningar 

var tydliga och att regionen Brandenburg går i bräschen för övergången till förnybara 

energikällor. 

Hendrik Fischer bekräftade att det till dags dato inte finns något fastställt datum då 

kolkraftverk inte längre kommer att finnas. Det finns dock en övergripande gruvdriftsplan för 

regionen. Enligt denna plan ska den sista gruvan och det sista kraftverket stängas senast 2040. 

Margrete Auken betonade vikten av att utarbeta en konkret plan för alternativa energikällor 

fram till 2040. Hon frågade om tillgång till uppgifter och transparens och representanterna 

bekräftade att alla utarbetade rapporter och yttranden, eventuella framtida 

planeringsdokument och eventuell expertis skulle offentliggöras och bli tillgängliga. 

Representanterna tillade att de respektive ministerierna var så transparenta som möjligt och 

skulle göra all information tillgänglig. Institut hade ombetts att samla in uppgifter och 

oberoende experter skulle utarbeta studier utifrån dessa uppgifter. Delstatsmyndigheterna 

ställde sig bakom och litade på dessa uppgifter.  

Enligt de nuvarande planerna kommer inte några ytterligare omflyttningar att genomföras 

i delstaten Brandenburg. Om Welzow-Süd ska expandera skulle dock människorna som bor 

i byn Proschim vid staden Welzow vara tvungna att flytta. Här skulle företagssidan behöva ta 

första steget, vilket för närvarande inte är fallet. LEAG:s planer, som presenterades 

i mars 2017, skulle leda till att ungefär 200 personer i byn Mühlrose i delstaten Sachsen delvis 

tvingas flytta. Fram till för två år sedan förberedde sig invånarna på en eventuell omflyttning 

på grund av planerna för dagbrottet Nochten (även den i delstaten Sachsen). Avtal och 

kontrakt undertecknades och man kom överens om kompensationsbelopp. När den nuvarande 

operatören presenterade sin plan för gruvverksamheten i början av mars 2017 protesterade 

folk, eftersom de hade förberett sig för omflyttningen.  

De båda delstaterna Brandenburg och Sachsen hade fastställt mycket höga sociala krav på sig 

själva avseende omflyttning. Det fanns skillnader mellan generationerna: äldre ville inte 

flytta, medan yngre var villiga att göra det. 

På frågan om statliga subventioner till kolbrytning svarade representanterna att det inte finns 

några subventioner för brunkol, men däremot för stenkol. Det görs försök att tolka 
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information från olika källor och hävda att subventioner beviljas. Villkoren för subventioner 

fastställs dock klart och tydligt på EU-nivå och enligt dessa ges inga subventioner.  

Representanterna bekräftade att stora belopp kommer att spenderas under hela den period då 

aktiv druvdrift pågår och under saneringen av området. Delstatsmyndigheterna ville 

säkerställa att samhället inte skulle behöva bära några kostnader. Detta var en anledning till 

att de siktade på en planerad utfasning av brunkolsbrytning snarare än att tvärt upphöra med 

den. De förde nära dialoger med intressenter som var representerade i kommittén för 

brunkolsbrytning. 

Carolin Schilde, statssekreterare på ministeriet för landsbygdsutveckling, miljö och jordbruk, 

tillade att delstatsmyndigheterna hade fastställt att järnhydroxid påverkar vattenförsörjningen 

och den ekologiska situationen i vattenvägarna. Det fanns inte några formella gränsvärden för 

sulfat. År 2009 hade en plan upprättats för att bevara naturreservatet Spreewald, som ligger 

mycket nära druvdriftsområdet, mot urlakning av järnhydroxid. Av en nyligen genomförd 

studie framgår att 70 % av urlakningen av järnhydroxid kom från stängda gruvor och 6 % från 

aktiv gruvverksamhet.  

Statssekreteraren poängterade att delstatsmyndigheterna uppfyllde kraven i ramdirektivet för 

vatten. I aktiv gruvdrift säkerställs detta också under planeringens första skede genom att man 

fastställer vad som ska ske med de viktigaste platserna när gruvverksamheten upphör. 

Delstatsmyndigheterna arbetar just nu med ledningsbeslut baserade på vetenskapliga 

uppgifter i syfte att fastställa gränsvärden för sulfat och andra mineraler. Vad gäller sulfat bör 

processen vara slutförd vid utgången av 2018. För järnhydroxid förväntas arbetet avslutas till 

2019. 

Sammanträde med representanter från ministeriet för vetenskap, forskning och kultur 

i Brandenburg (med representanterna från det föregående sammanträdet närvarande) 

Vid sammanträdet ersattes Ulrike Gutheil, statssekreterare vid ministeriet för vetenskap, 

forskning och kultur i Brandenburg, av Rudolf Keseberg, avdelningschef för centrala affärer, 

och Clemens Neumann, avdelningschef för sorbiska-vendiska frågor.  

I Brandenburgs konstitution från 1992 skyddas den sorbiska minoritetens rättigheter och dess 

kulturella identitet. I lagen om sorber och vender fastställs dessutom olika friheter för den 

sorbiska minoritetens självidentifiering. På 1990-talet inrättades också sorbiska och vendiska 

rådet inom ramen för delstatens parlamentariska struktur. Rådet består av fem ledamöter från 

sorberna. Ledamöterna väljs direkt enligt en ändring av lagen om sorber och vender, och alla 

sorber och vender har rösträtt. Direktvalet har stärkt rådets legitimitet och ökat intresset för 

dess arbete. Rådet rådfrågas på alla nivåer av det parlamentariska beslutsfattandet och 

fungerar som rådgivare för alla kommittéer i delstatsparlamentet. Rådet anordnar också 

regelbundna sammanträden med ministeriernas representanter, vilket säkerställde 

informationsutbyte mellan förvaltningen och sorberna i olika frågor. 

Ulrike Gutheil, statssekreterare vid ministeriet för vetenskap, forskning och kultur, är också 

representant för sorbiska frågor och ofta ute på fältet. Staden Cottbus och det administrativa 

distriktet Spree-Neiße har också representanter som arbetade på heltid med sorbernas 

rättigheter. Det finns planer på att utse representanter i andra administrativa distrikt med 

sorbisk befolkning.  
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År 2014 ändrades lagen om sorber och vender, i synnerhet avseende omdefinieringen av 

minoritetens bosättningsområden. Tidigare var bosättningsområdena tydligt avgränsade och 

definierade som områden med kulturella och språkliga traditioner. Dock blev det uppenbart 

att det även fanns bosättningsområden utanför de fastställda zonerna. Därför ändrades den 

lagstadgade definitionen av bosättningsområdena till områden med kulturella eller språkliga 

traditioner. Till följd av den ändrade definitionen identifierade många områden sig själva som 

bosättningsområden. Representanterna medgav att det också fanns ett visst motstånd bland 

befolkningen i kommunerna. Det fanns vissa klagomål på kommunernas engagemang. Alla 

kostnader kopplade till tvåspråkiga vägskyltar täcktes av ministeriet.  

Andra fastställda rättigheter som den sorbiska minoriteten åtnjöt var rätten att få information 

från den offentliga förvaltningen och officiell kommunikation på det sorbiska språket. På 

utbildningsområdet finns många speciella garantier och ett lågsorbiskt gymnasium har 

inrättats i Cottbus. Eftersom den sorbiska befolkningen är utspridd var det en utmaning för 

regionen att erbjuda möjligheter att lära sig språket från förskolenivå och framåt i hela 

området.  

Stiftelsen för det sorbiska folket i Bautzen (Sachsen) inrättades 1999 av de båda delstaterna 

Brandenburg och Sachsen. Den samordnar och finansierar ett stort antal verksamheter inom 

utbildnings- och kulturområdet, med en budget på 18,6 miljoner euro per år. De europeiska 

strukturfonderna har också använts för att finansiera sorbernas kulturella aktiviteter. 

Det finns språkliga skillnader mellan sorberna, högsorbiska och lågsorbiska. Dessutom finns 

det strukturella skillnader. I det högsorbiska området är bosättningsmönstret mer kompakt, 

medan det i det lågsorbiska området är mer splittrat. En orsak till detta är omflyttningen på 

grund av brunkolsbrytningen. Rudolf Keseberg förklarade att de två delstaterna Brandenburg 

och Sachsen har ett mycket nära samarbete. Det finns gemensamma finansieringsprogram och 

vid universitetet i Leipzig (Sachsen) finns en professur i sorbiska studier, som samfinansieras 

av Brandenburg. Dessutom finns det olika gemensamma kulturella aktiviteter (t.ex. teater).  

Problemet med assimilering berörde sorberna i det förflutna och har varit mycket allvarligt. 

Många identifierar sig som sorber och kunde ha spår av traditioner i sina familjer såsom 

dräkter, dikter eller ett par fraser. Språket främjas aktivt, exempelvis i det lågsorbiska 

gymnasiet i Cottbus, en skola som även är mycket populär bland elever utan förkunskaper 

i sorbiska. Witajprojektet för tvåspråkig utbildning startar på förskolenivå. En annan 

utmaning är att sorberna bor så utspritt. Ofta är det bara små grupper av barn som behöver 

undervisning på sorbiska, men ministeriet har gjort en betydande investering genom att vidta 

positiva åtgärder för att främja det sorbiska språket och den sorbiska minoriteten.  

Avseende omflyttningarna och hur dessa har påverkat människorna i bosättningsområdet lade 

Klaus Freytag till att man måste skilja mellan omflyttningar som gjordes före och efter 1990. 

Fram till 1990 jämnades hela byar med marken till följd av brunkolsbrytning i dagbrott. 

Människor som bodde i byarna fick nya bostäder i moderna flerfamiljshus. Det var ovanligt 

att man såg äldre i traditionella kläder i de moderna husen. Den gamla typen av omflyttning 

var inte längre rimlig och kunde inte bibehållas mot bakgrund av de rättigheter som 

minoriteter ges i konstitutionen. I dag är omflyttningspolitiken socialt ansvarstagande och 

omflyttning är endast tillåten inom bosättnings- och språkområdet och endast om det är 

absolut nödvändigt. Exempel på den nya typen av omflyttning är Neu Horno, Neu Haidemühl 
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och Neu Kausche, där tanken att bevara grannrelationer bibehålls. För att få information om 

den känslomässiga processen måste man dock prata med de människor som berörs.  

Avseende påverkan från den nuvarande gruvdriften poängterade Klaus Freytag återigen att 

det, bortsett från beslutet om att expandera dagbrottet Welzow-Süd som kommer att fattas 

2020, inte kommer att ske några ytterligare omflyttningar i det sorbiska bosättningsområdet 

i Brandenburg. Omflyttningen av byarna har nu slutförts. Det hade alltid funnits en stor 

medvetenhet om att brunkolsbrytningen påverkade sorberna, både före och efter 1990. 

Ett exempel på hur det förflutna hanteras är dokumentationscentrumet i Neu Horno. Liknande 

mötesplatser fanns i andra byar. Gruvföretagen hade också gett sorberna stora ekonomiska 

bidrag för att främja den sorbiska kulturen.  

Vad gäller lärarutbildningen i Leipzig och klagomålen på nedskärningarna i finansieringen av 

denna förnekade Klaus Freytag sådana nedskärningar: finansieringen av lärarutbildningen vid 

universitetet i Leipzig hade ökat. Genom ett samarbetsavtal mellan Brandenburg och Sachsen 

bidrog delstaten Brandenburg ekonomiskt till utbildning av lärare i lågsorbiska. Avtalet 

ändrades för två år sedan och därigenom hade bidraget från Brandenburg ökat avsevärt. 

Därmed borde det bli möjligt att skapa en gedigen pedagogik och säkerställa studier av hög 

kvalitet. Dessutom fanns det andra stödåtgärder. Exempelvis kunde lärare i andra ämnen 

omskola sig och bli lärare i sorbiska. 

Sammanträde med Hans-Georg Thiem, ordförande för regionkontoret för kolbrytning, 

geologi och resurser (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe LBGR) i Brandenburg 

Hans-Georg Thiem beskrev regionkontoret för kolbrytning, geologi och resursers struktur och 

ansvarsområden. Regionkontoret är underordnat ministeriet för ekonomiska frågor och energi 

i Brandenburg och finansieras av delstaten Brandenburg. Kontoret arbetar med att godkänna 

och övervaka prospektering, utvinning, förberedelse och raffinering av råmaterial och med 

arbetstagarnas arbetsmiljö. Det ansvarar för att skydda miljön mot gruvdriftens påverkan samt 

för den använda markens återhämtning. Det är också ett tillsynsorgan som övervakar 

gruvföretagen, inbegripet godkännandeförfarandena i företagens operativa planering.  

Hans-Georg Thiem redogjorde för landskapsmönstren i regionen Lausitz: dagbrott med 

pågående gruvdrift och stängda gruvor som var aktiva under DDR-tiden.  

Han förklarade att grundvattennivåerna i områdena kring gruvorna tidigare hade sjunkit 

avsevärt och nu är på väg uppåt igen. Ett särdrag hos marken i regionen är att den innehåller 

järnsulfat, som i allmänhet återfinns i grundvattnet. På grund av de lägre grundvattennivåerna 

till följd av gruvdriften oxiderar svavelkisen. När vattennivån stiger igen förs svavelkisen upp 

tillsammans med vattnet och sprids till vattendragen. Denna process leder till att vattnet 

missfärgas.  

Hans-Georg Thiem gav en kort översikt över de åtgärder som hade vidtagits för att motverka 

problemet. De hade fokuserat på två områden i Brandenburg, den norra delen av 

Spreewald-området och delen söder om Spreewald. Regionkontoret samordnade 

urlakningsarbetena och utförde regelbundet övervakningsarbete. År 2015 beslöt 

delstatsparlamentet att utarbeta en strategisk översiktsplan för förebyggande och skydd av 

flodsystemet Spree avseende gruvrelaterat avfallsmaterial, där omedelbara åtgärder som hade 

genomförts redan tidigare skulle utvecklas ytterligare. 
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Hans-Georg Thiem hänvisade till de två gruvföretagen i regionen. Lausitzer und 

Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) var ett företag som hade 

inrättats av förbundsregeringen, men det förväntades agera på samma sätt som de privata 

företagen Lausitz Energie Bergbau AG och Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). LBGR 

var i synnerhet ansvarigt för att godkänna LEAG:s verksamheter, och de viktigaste rättsliga 

bestämmelserna var de krav som anges i den federala lagen om gruvdrift.  

På frågan om LBGR:s oberoende gav Hans-Georg Thiem som exempel det 

planeringsförfarande som skulle inledas för begäran om godkännande för ett nytt dagbrott 

eller en expansion av en gruva ägd av LBGR. Förvaltningsdomstolarna kunde utöva kontroll 

av beviljade eller avslagna godkännanden. Enligt Hans-Georg Thiem garanterade detta 

regionkontorets oberoende. Administrativa förfaranden används i dag i allt större 

utsträckning. 

Det fanns utmaningar kopplade till den typ av gruvverksamhet som bedrevs i före detta DDR 

och till den nuvarande gruvdriften. När ett företag fick ett godkännande från regionkontoret 

medföljde en förteckning över krav som skulle övervakas. Det finns ett stort nät av 

övervakningspunkter och oberoende specialister som rådfrågas.  

Sammanträde med framställare 

Deltagare i sammanträdet var framställarna, Hannes Wilhelm-Kell och Oliver Powalla, 

Thomas Burchardt, representant för sorberna i Brandenburgs brunkolskommission, 

Axel Kruschat, medlem i Brandenburgfilialen av BUND-Friends of the Earth Germany, 

Silke Milius samt Edith och Christian Penk, representanter för den sorbiska minoriteten. 

I början av sammanträdet sammanfattade Pál Csáky kortfattat vad som hade framkommit 

under sammanträdena med delstatsmyndigheterna, vilket följdes av presentationer från 

framställarna och gästerna. 

Hannes Wilhelm-Kell gav en kort översikt över sin framställning och lade till lite mer 

information och gav några exempel. Delstatsregeringarna skulle fastställa politiska mål om 

energipolitikens framtid. I båda förbundsländerna, Sachsen och Brandenburg, saknas 

ett åtagande om att sätta ett slutdatum för utfasningen av kol i elproduktionen, och 

regeringarna planerade att fortsätta med brunkolsbrytningen fram till 2040. 

Delstatsmyndigheterna genomförde de energipolitiska målen inom det givna politiska 

ramverket. Under godkännandeprocessen för brunkolsbrytning var delstatsmyndigheterna 

tvungna att väga allmänhetens intressen mot de energipolitiska intressena.  

Han uppgav att merparten av de 100 000 människor som arbetade inom brunkolsbrytning 

innan återföreningen var gästarbetare från andra delar av det forna Östtyskland. Priset för 

kolbrytningen var att 136 byar och ett område på ungefär 1 500 km² landskap förstördes. Att 

30 000 människor förlorade sina hem fick allvarliga konsekvenser för kulturen och språket. 

Ingen ersättning utgick. De offentliga myndigheterna framställde ofta brunkolsbrytningen 

som en succé, exempelvis i anslutning till flytten av Horno. I själva verket var det ingen 

succé, utan tvärtom. Som svar på ministeriets uttalande om att 6 % av vattenföroreningarna, 

t.ex. urlakning, kommer från aktiv gruvdrift, hävdade framställaren att ett vetenskapligt 

yttrande bekräftar en större inverkan av aktiv gruvdrift i dag och i prognoser för framtiden.  

Exemplet med dagbrottet i Nochten visar hur biosfären kan påverkas till följd av tillstånd som 

grundas på felaktiga uppgifter. Gruvdriften hanteras med en viss flexibilitet som inte ingick 
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i den strategiska planeringen. Den har fortskridit snabbare än vad som hade planerats 

inledningsvis och ligger ett år före, och har lett till att utrotningshotade arter inte har 

respekterats och försvunnit. Därför störs biosfären. Den allmänna trenden är att 

utrotningshotade arter, varav vissa är upptagna på rödlistan, lämnas åt sitt öde. 

Oliver Powalla hänvisade till sin framställning och till kommissionens svar och gav 

ytterligare information. Enligt honom bröt man mot förbudet mot försämring enligt 

ramdirektivet för vatten.  

För det första hade sulfatkoncentrationen i floden Spree nått kritiska nivåer och utgjorde 

en verklig risk när det gäller dricksvattenförsörjningen från Spree i Berlin, som påverkar 

omkring en miljon människor. Sulfatvärdena var nära, eller i vissa områden rentav över, 

gränsvärdet och förväntades öka ytterligare. Nya källor ’’Cottbuser Ostsee”, som hämtar sitt 

vatten från Spree, hade sitt ursprung i förorenat vatten. En allvarlig försämring var att vänta 

under de kommande åren. Enligt regeringen planerade man att genomföra motåtgärder, men 

framställaren såg inte några systematiska bevis på sådana åtgärder. Den nuvarande 

delstatsregeringen hade inget systematiskt tillvägagångssätt. Det påstådda allmänintresset av 

att generera energi med hjälp av brunkol användes för att rättfärdiga att riktvärden för utsläpp 

överskrids som är specifika för sulfat i vatten. Det var dock ett politiskt val att den fortsatta, 

och till och med ökade, användningen av brunkol fortfarande diskuterades. 

För det andra uppgav Oliver Powalla att gruvindustrin fick dolda subventioner. 

Gruvdriftsmyndigheten kan be om en deposition från gruvföretaget som en reserv för att 

säkerställa renaturering av gruvmarker. När det svenska företaget Vattenfall sålde 

gruvanläggningarna betalades 1,7 miljarder euro till den tjeckiska investeraren EPH. Den 

summan dök aldrig upp i LEAG:s tillgångar. Vidare beviljades befrielse från att betala skatt 

eller tull för användning av grundvatten och för användning av viss infrastruktur. Gruvdriften 

i Brandenburg var ekonomiskt hållbar delvis tack vare bidrag som mottogs under 

godkännandeförfarandet när det gäller vatten. Gruvföretaget skulle inte behöva respektera 

vattenvärdena och skulle inte behöva säkerställa att vattnet bibehöll en god ekologisk status. 

Detta berättigas genom att man hävdar att det rör sig om sänkta grundvattennivåer och inte 

om kemiska komponenter som förorenar vattnet. Dock är oxideringen och urlakningen av 

svavelkis klart och tydligt en försämring av vattnet. Ett sådant undantag borde inte tolereras 

inom ramen för ramdirektivet för vatten.  

Representanterna hänvisade också till den, enligt deras åsikt, problematiska kommunikationen 

med delstatsmyndigheterna och gav några exempel. Representanten för sorbiska frågor vid 

ministeriet för vetenskap, forskning och kultur ansvarade för samtliga frågor, även om de 

rörde intern politik. Den sorbiska minoriteten reduceras till sina kulturella och folkloristiska 

tillgångar. Dessutom hade representanten för sorbiska frågor inte svarat på en skrivelse om 

planerade val till ett sorbiskt parlament. För tio år sedan fick invånarna i ett område som 

planerats för omflyttning på grund av dagbrottet Jänschwalde-Nord inte direkt information 

om omflyttningsplanerna. Efter tio års kamp från de berörda medborgarnas sida lades 

planerna på ett dagbrott ned. Invånarna informerades om denna förändring genom en kopia av 

en skrivelse till gruvföretaget.  

Axel Kruschat uppgav att relationerna med myndigheterna var spända. BUND mätte 

regelbundet olika värden och fick andra resultat än myndigheternas resultat. Dessutom hade 

myndigheternas mätpunkter för mätning av järnhydroxid flyttats. Värdena för metaller såsom 
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uran och arsenik låg en bra bit över de gränser som hade fastställts i relevanta bestämmelser 

i Brandenburg. De lagstadgade kraven efterlevs inte avseende slam. Slammet avlägsnas, men 

avfallshanteras inte på korrekt sätt. Axel Kruschat ansåg att problemet med föroreningar 

systematiskt underskattas.  

Dessutom hade den volymmodell som användes för att berättiga brunkolsbrytningen 

beräknats på ett felaktigt sätt. Efterfrågan på brunkol hade under de senaste åren varit mycket 

lägre än vad som angavs i godkännandeförfarandena. Volymmodellen används för att 

berättiga avvikelserna från ramdirektivet för vatten. Men om orsakerna som användes för att 

ansöka om avvikelser var felaktiga rörde det sig om ett brott mot direktivet.  

På frågan om huruvida saneringsprojekten var framgångsrika uppgav Hannes Wilhelm-Kell 

att det hände sällan. Miljöprojekt för omflyttning av utrotningshotade arter saknade ofta 

kontroll av resultaten. Myndigheterna fokuserade i stor utsträckning på turism i rehabiliterade 

områden. Dock har konstgjorda sjöar ofta dålig vattenkvalitet och det rekommenderas inte att 

man badar i dem. Av det förnyade området stängdes 30 000 ha efter öppnandet, eftersom 

marken var instabil på grund av det stigande grundvattnet.  

Rörande frågan om medborgarnas inställning poängterade Hannes Wilhelm-Kell att 

en framställning på regional nivå som var identisk med framställning nr 1012/2017, som 

krävde att all gruvdrift i regionen skulle upphöra, hade fått fler än 120 000 underskrifter. 

Samtidigt lanserade brunkolsindustrin ett initiativ för att bevara status quo i gruvdriften. Detta 

initiativ fick visserligen ekonomiskt stöd och främjades av kolgruvesektorn och till och med 

i offentliga organ, men fick bara upp till 60 000 underskrifter. Framställaren ansåg därför att 

folkets åsikt i frågan var rätt uppenbar. Det finns andra medborgarinitiativ som berörde 

regionen Lausitz framtid och som samlats under namnet ”Lausitzer Perspektiven” (perspektiv 

i Lausitz). Dock var möjligheterna att genomföra initiativens idéer små. Enligt framställarna 

krävs mer engagemang från medborgarna och de lokala myndigheterna på parlamentarisk 

nivå i syfte att göra dessa idéer framgångsrika. Oliver Powalla tillade att invånarna 

i områdena kring gruvorna och kraftverken arbetade i eller för gruvorna och att det fanns 

ett visst stöd för brunkolsbrytningen. Det rörde sig dock om en minoritet som var påverkad av 

en stark branschlobby. Lobbyn kontrollerade även delstatsregeringen i Brandenburg. Berlin 

hade beslutat att fasa ut kolbrytningen, men importerade också stora mängder energi från 

brunkolsbrytningen i Brandenburg. Enligt förbundsländerna Berlins och 

Brandenburgs gemensamma planeringssystem för markanvändning hade Berlin möjlighet att 

sätta press på Brandenburg att fasa ut brunkol. Dock hade Berlin valt att inte göra det.  

Framställaren var dessutom överraskad över hur ministerpresidenterna i de båda 

förbundsländerna Sachsen och Brandenburg reagerade på det svenska företaget Vattenfalls 

planer att sälja gruvföretaget. De hade rest till Sverige och begärt att gruvdriften i regionen 

skulle fortsätta för att framför allt bevara arbetstillfällena. Jämfört med andra branscher var 

kolsektorn dock inte längre den största arbetsgivaren i regionen.  

Tyskland gick tidigare i bräschen i sektorn för förnybar energi. Genom den tyska lagen om 

förnybar energi infördes dock en skatt på 0,025 euro/kWh för personer som producerade egen 

förnybar energi och använde denna för egna syften. Denna förordning lade ytterligare 

utveckling av ny teknik i sektorn på is, en situation som är särskilt skadlig för små och 

medelstora företag. LEAG var inte längre den ledande industrin i Brandenburg. Sektorn för 

förnybar energi sysselsätter för närvarande 30 000 personer. Vetenskapliga uppgifter skulle 
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bevisa att det var möjligt att åstadkomma en energimix med 80 % förnybar energi. 

Brandenburg hade fastställt sina klimatmål. Enligt Axel Kruschat kan dessa mål dock inte 

uppnås på delstatsnivå. För att uppnå målen, och med tanke på att 60 % av utsläppen av 

växthusgaser kommer från brunkol, krävdes en fullständig utfasning av brunkolsbrytningen.  

Brandenburg hade beställt en ”prognosrapport” som ett led i översynen av energistrategin. De 

vetenskapliga institut som deltog i studien var i huvudsak överens om att en strukturell 

förändring i regionen Lausitz på grund av utfasningen av brunkolsbrytningen inte skulle ske 

förrän 2038. Faktum är att demografiska förändringar skulle säkra situationen och att inga 

påtvingade uppsägningar var nödvändiga. I fråga om strukturell förändring måste man titta på 

den kommande generationen.  

Avseende samarbetet mellan sorberna och myndigheterna och sorbernas framtid menade 

Hannes Wilhelm-Kell att rådet för sorbiska frågor endast var ett rådgivande organ som 

saknade vetorätt eller verklig makt. Medlemmarna arbetade på frivillig basis. Förfarandena 

för valet till rådet var mycket demokratiska. Rådet hade ökat allmänhetens medvetenhet om 

vissa minoritetsfrågor och försökt mildra vissa av delstatsregeringens beslut, såsom 

fragmenteringen av bosättningsområden på grund av omorganisationen av den lokala 

myndigheten. 

Hannes Wilhelm-Kell bekräftade att Brandenburg stöder utbildning av lärare i sorbiska vid 

universitetet i Leipzig. Budgetanslaget var dock begränsat och inte tillräckligt för att nå målet 

att utbilda 100 lärare med erforderlig tvåspråkig kompetens enligt behoven under de 

kommande 20 åren.  

Torsdagen den 15 februari 2018 

Sammanträde med representanter för Lausitz Energie Bergbau AG och Lausitz Energie 

Kraftwerke AG (LEAG) och guidad visning av kraftverket Schwarze Pumpe 

Efter en visning av kraftverket Schwarze Pumpe, som tog en timme, presenterade 

Wolfgang Rolland företaget LEAG. LEAG var ett traditionellt och väletablerat företag 

i regionen. I Lausitz har gruvdrift mer än 150 år på nacken. Under en tolvårsperiod (till och 

med oktober 2016) ägdes företaget av svenska Vattenfall. För ett och ett halvt år sedan beslöt 

Vattenfall att inte ha kvar brunkolsbrytning i sin portfölj. Företagets två nya ägare är båda 

tjeckiska företag, EPH och PPF . Företaget äger kolgruvor i Brandenburg och Sachsen, 

tre kraftverk i Lausitz, två enheter i Lippendorf utanför Leipzig, två små gaskraftverk samt 

två anläggningar för behandling på plats. Enligt Rolland producerar LEAG 8 % av den 

konventionella el som genereras i Tyskland, vilket motsvarar ungefär 10 % av all el som 

används i Tyskland. LEAG har just nu 8 000 anställda. Försäljningen av företaget till de 

tjeckiska investerarna ledde inte till att arbetstillfällen gick förlorade, utan till att de blev fler. 

År 2007 tog Vattenfall fram en långsiktig plan fram till 2050. I och med att det politiska 

klimatet har förändrats satte LEAG upp nya mål efter försäljningen och tog i mars 2017 fram 

en ny plan för regionen för de kommande 25–30 åren. Detta markerade ett tydligt steg tillbaka 

från det som Vattenfall hade planerat. Två nya gruvor som tidigare var planerade kommer inte 

att tas i drift och kraftverken Jänschwalde och Nochten kommer att minska sin kolproduktion. 

Om 25–30 år skulle det antagligen inte finnas några nya gruvor i regionen och inga nya 

kraftverk kommer att byggas. Därmed skulle företagets återstående livslängd också vara 25–

30 år. Under den här perioden kommer företaget att omstruktureras i samarbete med 

personalen. Enligt Wolfgang Rolland skulle regionen också ha den här tidsperioden på sig att 
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planera för alternativ till kolbrytningen, som för närvarande genererar 1,4 miljarder euro varje 

år. Det skulle bli brist på garanterad konventionell energi i Tyskland 2020/2023. Dessa år 

skulle vara en period med toppefterfrågan och el skulle behöva importeras från utlandet. 

Wolfgang Rolland tillade även att LEAG ligger över de klimatmål som har fastställts på både 

nationell nivå och EU-nivå.  

När han fick frågan om huruvida LEAG bidrar till kostnaderna för att sanera gamla 

brunkolsgruvor svarade Rolland att det finns två företag i regionens gruvsektor, LEAG och 

LMBV. Tysklands förbundsregering tog på sig miljöansvar efter återföreningen 1990. LMBV 

startades 1994 och ska hantera de gamla anläggningar från DDR-tiden som företaget fick 

territoriellt ansvar för. LEAG måste enligt lag finansiera saneringsarbetet för de nya gruvorna 

på egen hand när den aktiva gruvdriften har avslutats. Enligt den tyska handelsrätten ska 

LEAG årligen bygga upp reserver för att sanera marken. Som exempel tog representanterna 

den före detta gruva som LEAG drev i närheten av Cottbus och som har omvandlats till 

en sjö. LEAG betalade hela saneringskostnaden på 250 miljoner euro. Thomas Penk tillade att 

myndigheterna i Brandenburg och Sachsen hade upprättat översiktsplaner för 

brunkolsbrytningen och genomförandet. Planerna innehöll information om typen av yta som 

måste saneras enligt typ av verksamhet som bedrevs i området före gruvdriften. I ramplaner 

på lägre nivå fanns mer detaljerade särskilda planeringsarrangemang såsom tidsplaner.  

Margrete Auken bad att få se siffror på de koldioxidutsläpp som LEAG:s brunkolsverksamhet 

ger upphov till. Wolfgang Rolland svarade att LEAG redan har uppnått det mål som Tyskland 

har satt upp om att minska koldioxidutsläppen med 40 % fram till 2020. Brunkolsbrytning 

skulle för närvarande ha en nödvändig funktion i energimixen. LEAG ska varje år rapportera 

utsläppsdata, inbegripet total koncentration och absolut mängd, till ministeriet för 

landsbygdsutveckling, miljö och jordbruk i Brandenburg. Företaget skulle sikta på att 

använda brunkolen på effektivast möjliga sätt. Det ser sig självt som ett komplement till 

förnybar energi. Under perioder då tillräckligt med vindkraft produceras kan delar av 

LEAG:s kraftverk till och med stängas av. LEAG försökte också genomföra ett system för 

avskiljning och lagring av koldioxid, men lyckades tyvärr inte.  

Till svar på Margrete Aukens fråga om vilka åtgärder som vidtogs för att stabilisera områden 

där tillträde var förbjudet uppgav LEAG:s representanter att LMBV kontrollerade dessa 

områden sedan 1994. Många dagbrott från DDR-tiden stängdes plötsligt och utan någon 

lämplig sanering. LMBV fick hantera många problem som har orsakats av skadad mark och 

hade upplevt en del bakslag under de senaste tio åren. LEAG hade dragit lärdom av 

LMBV:s erfarenheter och försökte undvika dessa effekter när de sanerar dagbrott. Företaget 

skulle ändra systemet för att försegla marken.  

Margrete Auken begärde också en bekräftelse på att bevisbördan vid skador på byggnader 

ligger hos ägaren. LEAG bekräftade att byggnadens ägare enligt tysk lag måste bevisa att 

skadan på huset orsakats av gruvdriften. Så är fallet för dagbrott och anledningen är att det 

inte finns några byggnader ovanför gruvorna och därmed ingen direkt påverkan från gruvorna. 

Den enda riskfaktor som faktiskt kunde orsaka skada var grundvatten. Skada var inte regel 

utan undantag.  

LEAG:s representanter nämnde också anklagelsen om flyttade mätpunkter och förklarade att 

mätpunkterna var en del av verksamhetsplanen och licensieringsförfarandet. Företaget skulle 

inte flytta punkterna och anklagelserna hade även undersökts av myndigheterna.  
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Sammanträde med representanter från Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungs-

gesellschaft mbH (LMBV GmbH) 

Sammanträdet inleddes med en omfattande teknisk presentation av LMBV:s representanter, 

som gav en allmän översikt över företaget. Under presentationen förklarade de i mer detalj 

orsakerna bakom problemet med storskalig förorening av floden Spree och angränsande 

floder, som togs upp i framställning nr 1012/2017, samt de åtgärder som företaget hade 

vidtagit för att lösa problemet.  

Företaget bildades 1994. Det har 653 anställda som arbetar på tre olika anläggningar. LMBV 

ansvarar för 1 310 km² mark. LMBV ägs av Förbundsrepubliken Tyskland, som representeras 

av förbundsfinansministeriet. Företaget finansieras på grundval av ett avtal mellan federal och 

regional nivå. Under sina första fem år ansvarade LMBV för att fasa ut aktiva brunkolsgruvor 

från DDR-tiden. Dessa gruvor togs ur drift 1999. Sedan dess har företaget koncentrerat sin 

verksamhet på att sanera områden som tidigare användes för brunkolsbrytning, till exempel 

genom att se till att marken kan användas på nya och konstruktiva sätt, samt på att övervaka 

vattenförekomsters tillstånd, både vad avser kvantitet och kvalitet. De omfattar området från 

Görlitz till Berlin. I många år har grundvattennivåerna sjunkit markant och aciditeten i vissa 

konstgjorda sjöar är fortfarande ganska hög. Fartyg skickas för att rena vattnet och öka dess 

pH-värde. Förutom järnoxid är sulfathalten också ett kritiskt element eftersom sulfat, även om 

det inte kan upptäckas med ögat eller luktsinnet, i alltför höga halter kan orsaka illamående.  

Margrete Auken frågade om det fortfarande fanns en risk för att aktiva brunkolsgruvor kunde 

orsaka samma problem. LMBV bekräftade att den nuvarande brunkolsbrytningen skulle 

kunna ge upphov till liknande problem under de kommande åren. Det vattenkvalitetsproblem 

som LMBV var tvunget att hantera orsakades dock av gruvor från DDR-tiden som togs ur 

drift utan att några åtgärder vidtogs för att förhindra problemen. Nuvarande operatörer såsom 

LEAG har den fördelen att de kan studera de åtgärder som vidtas av LMBV och under de 

kommande åren förbereda sig så att sådana problem kan undvikas. Ett exempel är att LEAG 

inte pumpar ut allt sitt vatten i floden Spree, utan fördelar det i olika floder. LMBV hade även 

fört ett nära samarbete med LEAG om forskningsprojekt, med ekonomiskt deltagande från 

LEAG:s sida.  

Representanterna uppgav dessutom att de hade ett nära samarbete med alla intressenter, och 

bland annat stöder medborgarinitiativ. Företaget organiserar regelbunden rådgivning och 

träffar experter på området. Det samarbetar också med det tekniska universitetet i Cottbus när 

det gäller forskning om olika metoder som t.ex. kalkning. Företaget är medlem 

i International Mine Water Association. Organisationen ger möjlighet att diskutera rätt sätt att 

lösa problemet på. Utbytena har visat att ingen har hittat bättre metoder. LMBV hade 

ett mycket transparent arbetssätt och laddade upp alla dokument på sin webbplats. Företaget 

genomför också olika typer av PR-verksamhet.  

På frågan om huruvida LEAG har samfinansierat LMBV:s åtgärder, eftersom det gynnar 

företagets framtid, bekräftade representanterna att den nuvarande operatören ansvarade för 

eventuell skada som den aktiva gruvdriften orsakar. LEAG hade samfinansierat flera pilot- 

och forskningsprojekt i samarbete med LMBV.  

LMBV:s representanter förklarade också att undantag från kraven i ramdirektivet för vatten 

hade begärts avseende vattenkvaliteten i floderna, men inte i de konstgjorda sjöarna. 
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LMBV påpekade också saneringsstrategierna för att återställa marken fram till 2010 inte hade 

lyckats säkerställa markens stabilitet på grund av ett geotekniskt fenomen. År 2011 tvingades 

man stänga av ett markområde på 17 000 hektar på grund av instabilitet. Sedan 2011 har 

LMBV arbetat intensivt med frågan och inrättat en rådgivande nämnd för att undersöka hur 

stabiliteten kan säkerställas. LEAG är också medlem i den rådgivande nämnden för att kunna 

reagera snabbare på problemet med instabil mark. 

Det gjordes även en hänvisning till betydelsen av slambehandling, där strategin var att i så 

stor utsträckning som möjligt undvika att slam bildas genom behandling på plats, lämpligt 

bortskaffande och lämplig sanering, och även övervägande av möjligheten att återanvända 

en del av slammet i värdekedjan. 

Margrete Auken frågade om den sanerade markens kvalitet och mångfald. Som svar 

bekräftade LMBV att jordens kvalitet skulle förbättras genom gödsling. Marken skulle 

återställas till skogsmark, jordbruksmark och naturreservat. Vissa områden skulle få ligga 

i träda och få utvecklas av naturen. Vissa sura sjöar hade lämnats orörda för att man skulle 

kunna observera hur de utvecklas. En studie från 2017 om den naturliga utvecklingen 

i regioner med tidigare gruvdrift bekräftade att försvunna arter hade återvänt under de senaste 

20 åren.  

Pál Csaky frågade hur stor del av de tidigare gruvområdena som har sanerats. LMBV 

förklarade att man trots vissa utmaningar med stabiliteten hade slutfört 80 % av arbetet med 

att uppnå grundläggande allmän säkerhet. Av de öppna gruvschakten hade 10–15 % 

konverterats. Saneringen av området som LMBV ansvarar för skulle vara mer eller mindre 

klar 2030–2035. Då skulle långsiktig övervakning krävas. 

Sammanträde med borgmästaren och representanter för staden Cottbus 

Cottbus borgmästare välkomnade delegationen och presenterade lite fakta om staden Cottbus. 

Cottbus är den näst största staden i Brandenburg. Den har 100 000 invånare och 

en arbetslöshet på 6,3 % (jämfört med ungefär 30 % på 1990-talet). Cottbus är också den 

största tvåspråkiga staden i Tyskland. Den är också en av de tyngst skuldsatta städerna från 

DDR-tiden, med en skuld på totalt 250 miljoner euro.  

Borgmästaren bekräftade också att det just nu pågår en omfattande debatt om stadens 

ekonomiska situation. Brunkolsbrytningen är avgörande för regionen, då det är en av få 

sektorer med högkvalificerade arbetstillfällen. Dock kan man inte blunda för det faktum att 

brunkolsbrytningen en dag kommer att fasas ut, även om övergången kommer att ta tid. Det 

tog nästan 30 år innan arbetslösheten sjönk avsevärt. Det stora flertalet av invånarna skulle 

inte längre kunna jobba med det de har utbildat sig till. De problem och orosmoln som 

utfasningen medför måste tas på allvar. Ett balanserat tillvägagångssätt krävs för att undvika 

en plötslig chock.  

En annan utmaning är att 4,3 % av Brandenburgs befolkning bor i Cottbus, samtidigt som 

15 % av de flyktingar som delstaten har tagit emot är inhysta där. Den här situationen har lett 

till konflikter bland lokalbefolkningen. För att komma till rätta med spänningarna har 

borgmästaren bett delstatsregeringen om hjälp.  

På frågan om möjligheterna till en hållbar framtid svarade borgmästaren att man undersöker 

vilka typer av industrier som kan etablera sig i regionen. Snart kommer staden att ha en av de 
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största konstgjorda sjöarna i området. Planen är att även använda sjön i ekonomiska syften. 

För närvarande håller man på att utarbeta en studie om möjligheterna att använda 

värmepumpar för att distribuera värme till stadens hushåll.  

Pál Csaky frågade borgmästaren om brunkolsindustrin medför hälsoproblem, såsom 

lungcancer eller kronisk bronkit. Borgmästaren svarade att han för närvarande inte kunde 

bekräfta några rapporter om sådana sjukdomar. Skäliga miljöskyddsåtgärder efter 

återföreningen har lett till förbättringar av miljöskyddet och till att några hälsorisker inte 

längre föreligger.  

Tatjana Ždanoka frågade om användningen av det lokala språket. Anna Kossatz-Kosel 

bekräftade att det sorbiska språket är hotat och att staden och regionen har särskilda band till 

sina grannar och genomför projekt rörande kultur- och språkfrågor. Exempel på detta är 

kontakter med museer i exempelvis Zielona Góra i Polen, men också i Tjeckien. Språket 

främjas också i själva staden. Särskilda språkkunskaper i sorbiska krävs för anställningar 

i förvaltningen. Sedan 2016 har en ungdomssamordnare varit anställd vid det lågsorbiska 

gymnasiet. På många sätt försöker staden göra det möjligt för människor att använda och 

bevara det sorbiska språket, främst som en kulturell tillgång. Det sorbiska språket var inte 

en motor för ekonomin. Anna Kossatz-Kosel uppgav att läroböcker och 

undervisningsmaterial på det sorbiska språket är ett stort problem, särskilt på gymnasienivå. 

Dessa var också svåra att ta fram, eftersom det sorbiska språket, till skillnad från andra 

regionala språk eller minoritetsspråk, inte har någon hemvist. Tillgång till olika program till 

skydd för regionala språk och minoritetsspråk skulle uppskattas. Staden hade samlat in 

underskrifter till medborgarinitiativet Minority SafePack – en miljon underskrifter för 

mångfald i Europa.  

Dessutom tillägnade ungdomar sig det sorbiska språket. En del av dem studerade också 

språket på universitetet i Leipzig. Yngre barn kunde registreras på två sorbiska förskolor 

i staden. Andelen modersmålstalare på dessa förskolor är 10 %.  

Sammanträde med borgmästaren i Welzow och representanter för Proschim i distriktet 

Welzow 

Borgmästaren gav en presentation av staden Welzow med några relevanta uppgifter. Staden 

har 3 500 invånare och omges av dagbrott. Staden är drabbad brunkolsbrytningens följder, 

såsom luftföroreningar och buller. År 2009 hade staden ett budgetunderskott på 

3,9 miljoner euro. Sedan 2007 har Welzows invånare varit oroade över 

brunkolsgruvoperatörens planer. Staden hade undertecknat ett ramavtal med den före detta 

operatören, Vattenfall, som omfattade särskilda medel till stöd för lokalsamhället. Avtalet 

gjorde det möjligt att finansiera infrastrukturprojekt som hade stor inverkan på staden. 

Borgmästaren uttryckte sin önskan om ett starkare åtagande från den nuvarande 

brunkolsgruvoperatören, LEAG, som hade tillhandahållit 530 000 euro i samhällsstöd för 

2018. År 2011 gavs en tydlig signal om omflyttning av delar av stadens territorium. Staden 

började förbereda sig för omflyttningen både inom och utanför stadens gränser. Borgmästaren 

bekräftade att omflyttningen påverkar alla delar av vardagslivet och har effekter som endast 

delvis kan kompenseras.  

Därefter beskrev tre representanter från distriktet Proschim situationen ur sin synvinkel. De 

berättade om sina personliga erfarenheter av brunkolsbrytningen kring staden och om de 

utmaningar de ställs inför i dag. De tog återigen upp vilka skador brunkolsbrytning orsakar på 
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miljön, exempelvis förluster av enorma landskapsområden, exempelvis skogar och natursjöar, 

och andra negativa följder, såsom de sociala konsekvenserna av omflyttningar. De uttryckte 

även sin uppfattning att de beslut som fattats under de senaste årtiondena, inbegripet 

avgiftsbefrielser på miljontals euro, fattades för att skydda brunkolsbrytningsindustrins 

intressen. Representanterna begärde skälig ersättning. De motbevisade idén om att brunkol är 

kostnadseffektivt och vidhöll att en övergång till förnybar energi var möjlig. Mycket av den 

brunkol som producerades i regionen exporterades till Tjeckien. Vidare nämnde 

representanterna den bristande insynen när det gällde de 1,7 miljarder euro som skulle ha 

avsatts, men som LEAG hittills inte hade gjort något utgiftsåtagande för. 

Sammanträde med den verkställande direktören för föreningen Domowina i Niederlausitz 

(Domowina Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

Marcus Koinzer har varit verkställande direktör för Domowina i Niederlausitz sedan 2015. 

Han uppgav att Brandenburg ändrade lagen om skydd av den sorbiska/vendiska minoriteten 

2014. Som en del av denna omarbetning erkändes Domowina som det organ som 

representerade minoritetens intressen. Dock fanns det mycket kvar att göra för att säkerställa 

att Domowina rådfrågas och hörs.  

Marcus Koinzer lämnade lite information om den allmänna situationen för sorberna 

i Brandenburg: antalet sorber var nu mycket lägre än tidigare. År 1880 besökte en forskare 

alla byarna och bedömde människornas språkkunskaper. Då talade 90–97 % av invånarna 

i byarna kring Cottbus sorbiska. Sedan 1981 har dock situationen förvärrats av politiska skäl. 

Sedan återföreningen 1990 har vissa framsteg gjorts. Man har sett till att det sorbiska språket 

lärs ut på vissa daghem och förskolor i regionen. Under DDR-tiden var detta tyvärr inte 

möjligt. Av politiska och religiösa skäl har språket använts mindre i familjerna och inte längre 

förts vidare från förälder till barn. Detta har lett fram till den nuvarande situationen, där far- 

eller morföräldrar och äldre generationer talade sorbiska med sina barnbarn, men 

generationen mellan mor- eller farföräldrarna och barnbarnen inte talar sorbiska.  

Marcus Koinzer förklarade att Domowina är en paraplyorganisation med flera regionala 

föreningar och sammanlagt 7 600 medlemmar. Organisationen präglas av att det fanns sorber 

både i Brandenburg och Sachsen och att de bor i olika kommuner. Den sorbiska minoriteten 

utgörs för närvarande av 60 000 personer: 40 000 i Sachsen och 20 000 i Brandenburg. För att 

säkerställa kontakten mellan de sorbiska intressenas försvarare och förvaltningen anpassades 

föreningens interna struktur. År 1991 slogs de fyra befintliga regionala föreningarna 

i Brandenburg samman för att man skulle kunna göra gemensam sak och tala med en röst. 

Domowina i Niederlausitz är en registrerad förening som ingår i ett antal 

paraplyorganisationer. Det finns Domowinagrupper i varje by och den regionala föreningen 

var gruppernas juridiska representant. År 2009 hade Domowina i Niederlausitz 

1 800 medlemmar och i dag har föreningen fler än 2 400 medlemmar. Detta pekar på att 

medlemsantalet sakta men säkert har ökat under de senaste tio åren, men det innebär inte 

nödvändigtvis att antalet människor som talar sorbiska har ökat. Dock är det många fler som 

nu identifierar sig som sorber och vill återerövra sina sorbiska traditioner och rötter samt 

uttrycka sin identitet genom att gå med i Domowina.  

På frågan om de utmaningar som digitaliseringen medför svarade Marcus Koinzer att 

digitaliseringen innebär en stor möjlighet för minoritetsspråk, eftersom minoriteterna kan 

utnyttja den nya tekniken. Sorber som är utspridda i Tyskland under sin studietid kan hålla 
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kontakten och kommunicera på sorbiska. Marcus Koinzer, som själv studerade i Leipzig, 

kunde lyssna på radio på sorbiska en timme per dag. Det verkliga problemet för 

minoritetsspråk, särskilt minoritetsspråk utan hemvist, har varit att när nya typer av medier 

har utvecklats har minoritetsspråk först beaktats i ett senare skede, då tekniken redan har 

blivit omodern. Så var det med dvd-tekniken, och sorberna stöter fortfarande på detta problem 

på många områden. Delstaten Sachsen har genomfört ett program för att digitalisera det 

högsorbiska språket, och för två år sedan blev ett stavningsprogram äntligen tillgängligt på 

sorbiska. Bland utmaningarna finns frågan om rättigheter samt bristen på mänskliga resurser. 

Dessutom finns det en risk att ungdomar inte exponeras för språket i praktiken.  

Marcus Koinzer ansåg att det viktigaste steget var att ett kontor hade inrättats vid ministeriet 

för vetenskap, forskning och kultur 2015 för att arbeta med religiösa frågor och frågor som rör 

sorber/vender. Att ha rätt kontaktperson på rätt nivå var ett stort steg i rätt riktning, särskilt 

eftersom den ansvariga personen var mycket proaktiv.  

År 2016 antog delstatsparlamentet i Brandenburg en åtgärdsplan för att bevara det sorbiska 

språket. Enligt Marcus Koinzer skulle vissa delar av planen ha kunnat vara mer detaljerade. 

Han påpekade dock att planen var den första i sitt slag, och att mycket kunde göras om bara 

den rätta viljan fanns där. Några av åtgärderna backades dessutom upp med finansiering. 

En tvåspråkig förskola kan ansöka om att fungera som rådgivande förskola för andra 

förskolor i området. De kan samarbeta med andra förskolor och främja framtagandet av 

undervisningsmaterial. Detta initiativ fick 12 000 euro i finansiering per år.  

I Niederlausitz var staden Cottbus det bästa exemplet på användning av sorbiska bland 

allmänheten, där 90–95 % av gatuskyltarna är tvåspråkiga. Marcus Koinzer betonade dock att 

det är viktigt att se varje del av livet som en språklig miljö. Han tog den lokala djurparken 

som exempel, där sorbiska ignoreras, men det finns förklarande skyltar på tyska, engelska och 

polska.  

På Pál Csakys fråga om sorbiskans roll i utbildningssystemet svarade Marcus Koinzer att den 

sorbiska förskolan som öppnade i Cottbus 1998 markerade ett stort steg framåt. I ämnen som 

kräver mycket kommunikation, såsom historia, sker undervisningen dock endast på tyska. 

Sex grundskolor har tvåspråkiga läroplaner, men det finns inte någon enhetlig syn på 

tvåspråkiga ämnen. På gymnasiet sker tvåspråkig undervisning i olika ämnen. Detta beror 

mycket på vilka lärare som finns tillgängliga. Skolsystemet saknar kontinuitet; mer 

kontinuitet skulle leda till större effektivitet. En annan utmaning är undervisningsmaterialet. 

Det tar upp till två år att översätta en lärobok och vid det laget är innehållet delvis föråldrat. 

Eftersom det inte finns särskilt mycket tillgängligt undervisningsmaterial utarbetar lärarna det 

på frivillig basis, och dessa var en stor arbetsbelastning för dem. 

En fråga ställdes om hur den yngre generationen tillägnar sig språket. Den äldre generationen 

talar fortfarande språket hemma, men har svårigheter med den yngre generationen eftersom 

språket som lärs ut i skolan var något annorlunda. På det äldre språket som talas hemma var 

det enkelt att höra vilken by någon kom ifrån. För att skydda och återuppliva språket behövs 

dock en standarddialekt. Marcus Koinzer bekräftade att det finns en växande anslutning kring 

detta. Fler och fler ungdomar som går ut skolan är mycket engagerade i språket. De studerar 

språket och går med i Domowina, och många ungdomar sitter med i styrelsen. Ungdomar blir 

alltmer medvetna om språket. 
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År 2007 undertecknades ett avtal mellan Domowina och företaget som då låg bakom 

brunkolsbrytningen, Vattenfall, som förklarade att den som tjänar på att använda en regions 

råvaror har ett ansvar för kulturella och sociala frågor, i synnerhet när förstörelse av byar fick 

konsekvenser för kulturen. Den nuvarande operatören hade fortsatt att följa avtalet. 

Delstatsregeringen hade beslutat att gruvornas ägare har ett ansvar gentemot sorberna. Man 

hoppas att åtagandet fullgörs och att regeringen övervakar i vilken utsträckning kraven 

uppfylls. Domowina träffar representanter från LEAG två gånger per år för att diskutera 

relevanta frågor. Diskussionerna har varit svåra och ibland nedslående, men meningsutbytena 

har varit rättframma. 

Sammanträde med Andreas Stahlberg, expert och rådgivare i gruvrelaterade frågor 

i kommunen Schenkendöbern 

Andreas Stahlberg arbetar i Schenkendöbern, ett litet samhälle precis vid Tysklands gräns mot 

Polen. Han är också medlem i den lokala distriktsförsamlingen och medlem i Brandenburgs 

kommission för brunkolsbrytning. 

I sin presentation fokuserade han på hur EU-direktiv genomförs på området gruvdrift. 

Schenkendöbern består av 16 byar på en yta om 214 km2. Till ytan är Schenkendöbern den 

77:e största kommunen i Tyskland, men den har bara 3 700 invånare. Den huvudsakliga 

sysselsättningen är inom jordbruk och skogsbruk. Viktigt är även många höggradiga 

naturtillgångar och hållbar turism. Kommunen Schenkendöbern är emot gruvdrift. År 2007 

antog församlingen en resolution om att Schenkendöbern skulle göra allt i sin makt för att 

förhindra framtida gruvdrift på kommunens mark. Åtagandet bekräftades 2014.  

Dagbrottet Jänschwalde, som hade varit aktivt sedan 1976, inkräktade på kommunens 

område. År 2002 kom man överens om en regional brunkolsplan. Enligt den senaste 

informationen från företaget kommer Jänschwalde att stängas 2023. Enligt EU-lagstiftningen 

ska strategiska miljöbedömningar genomföras för planer och program, inbegripet 

brunkolsplaner. Dock hade direktivet om strategiska miljöbedömningar inte införlivats 

i nationell lagstiftning när man kom överens om den regionala brunkolsplanen, vilket är skälet 

till att ingen bedömning gjordes.  

I september 2007 hörde kommunens medborgare på radio att Vattenfall planerade en ny 

gruva. Planeringsfasen skulle pågå fram till 2017. I mars 2017 fick medborgarna dock höra 

från LEAG att den här planen inte längre gällde. Planen slopades officiellt i september 2017. 

Detta innebar tio års kamp för tre byar som skulle ha flyttats på grund av planen och för 

fem byar i omgivningen som skulle ha påverkats. Omflyttningen skulle ha påverkat mer än 

900 invånare. Den obligatoriska brunkolsplanen för den planerade gruvan skulle ha krävt 

en strategisk miljöbedömning. Kommunen drev en hård kampanj mot planen och enligt 

Andreas Stahlberg var det aktiva engagemanget en av orsakerna till att planen lades på is. 

Ett annat problem som kommunen ställs inför är planeringen av en mycket stor 

gruvverksamhet av det delvis statsägda PGE, ett polskt företag, i grannsamhället Gubin på 

den polska sidan om gränsen. Planen skulle innebära att 15–16 byar med fler än 

2 500 invånare skulle påverkas av omflyttning. För att sätta planen i verket kom de polska 

regionala myndigheterna 2011 överens om en utvecklingsplan fram till . På grund av de 

gränsöverskridande effekterna för t.ex. grundvattennivåerna måste en strategisk 

miljöbedömning genomföras. Kommunen Schenkendöbern deltog i det gränsöverskridande 
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samrådet. Parallellt hade det polska gruvföretaget 2015–2016 genomfört 

en gränsöverskridande rådgivning inom ramen för miljökonsekvensbedömningen (MKB). 

Eftersom detta väntades påverka kommunen i stor utsträckning gjorde man sin röst hörd ännu 

en gång. Enligt Andreas Stahlberg bordlades ansökan 2016, på gruvoperatörens begäran, 

återigen tack vare kommunens engagemang. Planerna skulle dock lämnas in igen under det 

första kvartalet 2019. 

Andreas Stahlberg kommenterade också vad den aktiva gruvan Jänschwalde innebar för 

kommunen Schenkendöbern. Gruvan hade påverkat grundvattennivån, som hade sjunkit. 

Officiellt visas en ”linje för brytningens påverkan” baserat på en sänkt grundvattennivå med 

2 m. I många skogs- och våtmarker som är skyddade områden enligt Natura 2000 kan 

en förändring av vattenytan på bara ett par centimeter få dramatiska följder. Han betonade att 

dessa skogs- och våtmarker torkade mer och mer, vilket medför effekter på den rika 

biologiska mångfalden. Delar av området skyddas genom fågeldirektivet. Andreas Stahlberg 

gav några detaljerade exempel på hur vissa sjöar hade påverkats, både innanför och utanför 

linjen för brytningens påverkan, bland annat Pastlingsee. Han påpekade även att 

myndigheterna hade avslagit förslaget att beställa en studie för bedömning av det ömsesidiga 

beroendeförhållandet.  

Frågan om vem som var ansvarig diskuterades mellan gruvoperatören och 

miljömyndigheterna bakom stängda dörrar. De människor som påverkas och kommunen, som 

markägare, hade inget att säga till om och än mindre hade allmänheten det. Enligt 

Andreas Stahlberg var det en positiv signal när ministeriet för landsbygdsutveckling, miljö 

och jordbruk i mars 2017 upptäckte att brunkolsbrytningen hade påverkat en av sjöarna 

i avsevärd utsträckning. Dock saknades fortfarande rättsliga krav avseende förpliktelser och 

tydligt ansvarstagande från gruvoperatörens sida. Gruvmyndigheten hävdade att det exakta 

ansvarsområdet fortfarande måste fastställas.  

Ett annat problem för kommunen var skrinläggningen av planerna för dagbrottet Jänschwalde. 

I den rättsliga brunkolsplanen planerades en stor konstgjord sjö i området. I ett nytt förslag 

om sanering föreslogs tre konstgjorda sjöar. Kommunen Schenkendöbern ansåg att detta var 

avsevärda förändringar, att brunkolsplanen borde ändras och att 

en miljökonsekvensbedömning krävs. För de boende i området skulle landskapets karaktär 

vara viktig, vare sig det är sjöar eller skogsmarker. Dock uteslöt 

delstatsplaneringsmyndigheten i Berlin/Brandenburg denna tolkning och försökte genomföra 

planen på ett annat sätt där en miljökonsekvensbedömning inte skulle behövas. Argumentet 

bakom beslutet var att ytskiktet inte ändrades. Andreas Stahlberg ansåg att det förelåg 

en intressekonflikt, eftersom gruvmyndigheten arbetade under överinseende av ministeriet för 

ekonomiska frågor och energi. För att inte riskera sina ekonomiska intressen ville 

delstatsregeringen i Brandenburg undvika överträdelseförfaranden och bortsåg därför från 

denna fråga. 

På frågan om tillgång till uppgifter uppgav Andreas Stahlberg att alla obligatoriska uppgifter 

finns tillgängliga. Uppgifterna var dock ofta inte tillräckligt detaljerade. Dessa detaljfattiga 

obligatoriska miljöuppgifter kan endast fås från gruvföretaget, inte från myndigheten. 

Delstatsregeringen kunde ha begärt uppgifter för att sedan offentliggöra dem, men gjorde 

tyvärr inte det. De obligatoriska uppgifterna om gruvoperatören lämnades av 

gruvmyndigheten. 
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Fredagen den 16 februari 2018 

Sammanträde med representanter för det lågsorbiska gymnasiet (Niedersorbisches 

Gymnasium) i Cottbus 

Delegationen välkomnades av eleverna, som bar traditionella dräkter och erbjöd bröd och salt, 

samt skolans kör som sjöng några sånger på sorbiska. Därefter gav skolans rektor 

Anke Hille-Sickert en kort presentation av skolan, en särskild typ av lågsorbisk 

gymnasieskola. Eleverna lär sig lågsorbiska från dag ett. Kunskapsgraden varierade när de 

börjar på skolan – en del kan inte någon sorbiska alls, en del har lärt sig det i grundskolan, 

medan andra har lärt sig det i förskolan och framåt och redan är tvåspråkiga.  

Eleverna undervisas i olika klasser och grupper beroende på tidigare kunskaper. Olika ämnen 

lärs ut på sorbiska. Lärarna är tvungna att genomgå adekvat utbildning för att vara 

kvalificerade att undervisa på gymnasienivå. Det är en utmaning att hitta tillräckligt många 

lämpliga och kvalificerade lärare för tvåspråkig undervisning under gymnasiets sista år. 

Skolan erbjuder en uppsjö av sorbiska/vendiska kulturaktiviteter, såsom en kör, dansgrupper, 

en teatergrupp och skolband. Stiftelsen för det sorbiska folket bidrar till finansieringen av 

aktiviteterna. Till exempel ställer stiftelsen i Bautzen en körledare till förfogande för skolan.  

Skolans rektor nämnde ett Erasmus+-projekt som skolan deltar i, där fokus ligger på regional 

kultur och minoritetsgrupper. Eleverna för intressanta samtal om minoriteters möjligheter till 

deltagande i olika europeiska länder med den norska partnern i ett samesamhälle. Eleverna på 

det lågsorbiska gymnasiet ser sig själva som mångfasetterade. De är stolta över att vara 

européer, men de är också världsmedborgare och likaså tyskar från Brandenburg och sorber. 

De har en mycket mångsidig och berikande identitetskänsla. Eleverna lär sig hur de kunde 

forma sin framtid och ta med sig sina färdigheter tillbaka till sina hemstäder och byar och där 

vara proaktiva. 

Vid sammanträdet deltog Komolka, ordförande för skolrådet, Geis, lärare, Voskamp 

representant för föräldraföreningen, samt eleverna Dennis Groth och Maja Schramm. Alla 

presenterade sig kortfattat.  

Anke Hille-Sickert uppgav att det är en utmaning att motivera människor att lära sig sorbiska, 

eftersom det är ett minoritetsspråk utan hemvist. Att lära sig språket innebär merarbete, även 

på grund av den dåliga tillgången på undervisningsmaterial av aktuell standard. Motivationen 

beror mycket på i vilken utsträckning den sorbiska kulturen främjas i grundskolan. 

Anke Hille-Sickert var inte särskilt nöjd med detta. De olika utbildningssystemen erbjuder 

många alternativ, och det är skälet till att det lågsorbiska gymnasiet måste göra reklam för 

sina tjänster. Skolan kände sig ofta mycket isolerad och saknade stöd från 

delstatsmyndigheterna. Det var inte alltid möjligt att få in det minimiantal på 25 elever som 

krävs för att det ska vara vettigt att sätta ihop en skolklass. I de högre årskurserna kan för 

närvarande inte vissa stora ämnen undervisas på sorbiska. Enligt Anke Hille-Sickerts mening 

var det avgörande att säkerställa kontinuiteten i utbildningen i det sorbiska språket från 

förskolan till gymnasiets slut. 

Maja Schramm underströk vikten av att lära sig sorbiska och återvända till sina rötter. Hennes 

familj är stolt över att hon lär sig sorbiska. Barn kunde kommunicera med sina far- och 

morföräldrar på deras modersmål och sjunga samma sånger. Detta bidrog till att återuppliva 

en kultur som varit förlorad för en generation under den årtionden långa assimilationstrenden 
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i det forna Östtyskland. Nu för tiden förnyas stoltheten över att identifiera som sorb och tala 

språket bland de som upptäcker det. Språket skulle också öppna dörrar till Polen och 

Tjeckien. 

Enligt Margrete Auken borde man inte lära sig sorbiska av nostalgiska skäl, utan det krävs 

även modernisering. Representanterna uppgav att de försöker hålla traditionerna vid liv 

genom att exempelvis bära traditionella dräkter. Men modernisering förekommer också, till 

exempel rock- och popband som återupplivar traditionerna genom att spela modern musik 

med traditionella sorbiska instrument. Modernisering och utveckling sker också genom 

sociala medier. Onlineplattformar används redan för att skicka meddelanden på det sorbiska 

språket.  

Representanterna hänvisade också till den sorbiska/vendiska skolförordningen, som för 

närvarande diskuteras på ministernivå. De beklagade att skolbestämmelserna däri beslutades 

och infördes utan något samråd. Enligt det senaste förslaget från ministeriet för vetenskap, 

forskning och kultur från oktober 2017 ska endast barn med förkunskaper i sorbiska få gå 

i relevanta skolor. Dock skulle 60–80 % av de potentiella eleverna sakna förkunskaper, och 

därför inte längre få tillgång till undervisning i det sorbiska språket. Om förslaget till 

lagstiftning antas skulle det få allvarliga konsekvenser för det lågsorbiska gymnasiet och 

utgöra ett verkligt hot mot det sorbiska språket. Föräldrarna borde garanteras att deras barn får 

tillgång till undervisning på det sorbiska språket.  

Enligt Komolka beror språkets framtid på elevernas framtid. Det bästa sättet att lära ut 

ett språk är att använda det vid undervisning i ämnen och inte att enbart lära ut det som 

ett främmande språk. Att lära sig sorbiska som ett främmande språk, ofta utanför 

standardläroplanen, sågs som en börda eller som ett hinder för att lära sig andra främmande 

språk. Denna konkurrens begränsar barns och föräldrars potentiella intresse. Framtidsutsikter 

krävs, så att barnen kan bevara språket. En annan viktig fråga var bristen på fritidsaktiviteter 

för äldre barn. Tonåringar behövde möjligheter att använda språket utanför klassrummet 

eftersom ömsesidigt lärande är oerhört viktigt. Representanterna förklarade att de skulle vilja 

se att det sorbiska språket ges en mer framträdande plats i offentliga tjänster, exempelvis 

genom positiv särbehandling i sektorn. För närvarande fanns inga verkliga utsikter att kunna 

använda sorbiska i yrkessammanhang, vilket inte uppmuntrar ungdomar att lära sig språket. 

Innevarande år talade 80 av sistaårseleverna flytande sorbiska. Bara ett fåtal av dem kan ha 

karriärutsikter i regionen. Samtidigt som brunkolsbrytning har haft en skadlig inverkan på 

sorberna är språkets överlevnad kopplad till en modernisering av regionen. 

Sammanträde med Torsten Mack, ordförande för rådet för sorbiska och vendiska frågor 

i Brandenburg 

Torsten Mack presenterade sig själv som ordförande för rådet för sorbiska och vendiska 

frågor i Brandenburg. Rådet har en rådgivande funktion och kontrollerar alla förslag och lagar 

som behandlas i delstatsparlamentet för att se om dessa påverkar sorberna. Det sorbiska 

folkets rättigheter i delstaten Brandenburg fastställs i artikel 25 i Brandenburgs konstitution, 

som tydligt anger deras rätt till en sorbisk/vendisk identitet och att deras bosättningsområden 

ska skyddas och bevaras. Enligt Torsten Mack påverkas sorberna allvarligt av 

brunkolsbrytningen. Av minoritetens bosättningar hade 150 gått förlorade på grund av 

gruvdriften, och många av dem hade varit centrum för det sorbiska språket och den sorbiska 

kulturen. Minoriteten har inte råd att förlora ännu en av sina bosättningar. Han ansåg att de 
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sorbiska intressena endast påverkas marginellt i den befintliga brunkolsplanen. Artikel 25 

utgör en konstitutionell skyldighet och är mycket viktig i lagstiftningshierarkin. Enligt 

konstitutionen måste olika rättigheter och skyldigheter vägas mot varandra. Han ansåg dock 

att avvägningen mellan intressen och skyldigheter inte var korrekt i den brunkolsplan som 

regeringen utarbetat. 

EU hade indirekt hjälpt till i den frågan när delstatsmyndigheterna lade fram den 

sorbiska/vendiska rapporten förra månaden och hänvisade till EU och till rekommendationer 

som inte helt och hållet hade genomförts. Det här var en kritisk hållning som visade att 

mycket återstår att göra. Torsten Mack bekräftade dessutom att de fossila bränslena förr eller 

senare skulle uttömmas och att det var nödvändigt att upphöra med detta. En del av 

brunkolsverksamheterna gick redan med förlust. Det krävdes därför en strukturell förändring 

i regionen, och eventuella sociala chocker till följd av förändringen måste mildras. Det krävs 

ett måldatum för utfasningen av brunkol. 

En titt på förhandlingarna om ett nytt koalitionsavtal som då pågick på federal nivå gav 

intrycket att Tyskland försökte gå tillbaka i tiden. Många av de tidigare uppsatta målen 

avseende klimatförändringarna hade sänkts eller till och med förkastats helt. Enligt 

Torsten Mack försvarar vissa partier på den federala nivån brunkolsbrytningsindustrin, helt 

oavsett de rationella ekonomiska argument som talar emot den. Enligt hans uppfattning var 

det antagligen på grund av koalitionssamtalen i Tyskland som LEAG beslöt sig för att utvidga 

dagbrottet Welzow II, vilket skulle påverka sorberna i Proschim. Brunkolsbrytning är inte 

längre ekonomiskt försvarbart och dagbrytning är inte en modern teknik.  

Tatjana Ždanoka hänvisade till svarsskrivelsen från minister Ulrike Gutheil från januari 2017, 

där hon i princip tillbakavisade alla anklagelser i framställning nr 079/2015. Torsten Mack 

ansåg att Ulrike Gutheil hade rätt när det gäller det sorbiska språket och den kulturella 

utvecklingen. Hon var själv mycket aktiv och engagerad i den sorbiska minoritetens 

rättigheter. Regionen Lausitz socioekonomiska utveckling och det förorenade vattnet i floden 

Spree och angränsande vatten är ett annat problem. Vattnet hade varit rött i åratal, men det var 

först när det röda vattnet började rinna genom naturreservatet Spreewald som 

delstatsmyndigheterna började intressera sig för frågan. Problemet med föroreningar av 

dricksvattnet i Berlin och begäran att rena det måste tas på allvar. Torsten Mack instämde inte 

i minister Ulrike Gutheils svar på den frågan.  

På Tatjana Ždanokas fråga om brunkolsbrytningens legitimitet hänvisade Torsten Mack till 

artikel 25 i konstitutionen och byn Hornos officiella klagomål, där de klagande undrade om 

denna artikel utgjorde en rättslig grund för att förhindra att bosättningen utplånades eller ej. 

Artikel 25 tolkades då friare än vad som föreslogs i lagberedningen. Därmed nedgraderades 

konstitutionen och byn Horno kunde jämnas med marken. Denna aspekt måste beaktas. 

Torsten Mack ansåg personligen att brunkolsplanen inte var helt legitim, eftersom det 

konstitutionella målet inte helt och hållet uppfylldes.  

Pál Csaky hänvisade till sammanträdet med borgmästaren i Welzow och representanterna från 

Proschim. Under detta sammanträde blev det uppenbart att brunkolsbrytning är en mycket 

känslig fråga. Olika åsikter om hur verksamheten ska fortsätta och huruvida nya gruvor ska 

öppnas försvarades under detta och andra sammanträden. Pál Csaky bad om Torsten Macks 

personliga åsikt och om rådets åsikt.  
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Enligt Torsten Mack var Proschims invånare beredda på att Proschim kunde förstöras, 

oberoende av om det anses vara en sorbisk bosättning eller inte. Gruvoperatören ägde halva 

byn. Den andra hälften ägdes av medborgare som hade brukat jorden i hundratals år och 

använt allt det som jorden gav dem. Byn hade kunnat vara självförsörjande med el. Tanken att 

förstöra den här byn var ett stort politiskt misstag och skulle ge fel signaler. Det finns även 

en stor andel av etniska sorber i byn, som vill återuppliva språket. Tanken på att samhället 

skulle kunna försvinna på grund av brunkolsbrytningen sågs som ett stort hot.  

Frågan om huruvida brunkol fortfarande behövdes måste övervägas, eftersom det var 

uppenbart att tekniken inte längre var lönsam. Själva huvudföretaget var inte längre 

intresserat av ekonomiska skäl och höll redan på att skala ned sin verksamhet och produktion. 

Planerna för dagbrottet Jänschwalde Nord bordlades därför. Det enda kraftverk som skulle 

fortsätta verksamheten var Schwarze Pumpe. Med tanke på framtidsperspektivet och 

kraftverkets livscykel borde man tänka på de berörda bränslena och undvika ytterligare 

dagbrott. Om Proschim flyttas skulle hållbara jobb som bygger på strukturell förändring gå 

förlorade. 

4. Ny politisk utveckling sedan undersökningsuppdraget 

En punkt i det tyska koalitionsavtalet som undertecknades den 12 mars 2018 är inrättandet av 

en kommission för ”Tillväxt, strukturella förändringar och sysselsättning”. Kommissionens 

mål är att utarbeta en åtgärdsplan till slutet av 2018. Planen skulle omfatta koncept för 

utfasning av kol i elproduktionen med ett konkret slutdatum och de nödvändiga rättsliga, 

ekonomiska och sociala åtgärderna för den strukturella förändringen. En fond på federal nivå 

ska upprättas för att tillhandahålla finansiellt stöd till de berörda regionerna. Kommissionen 

består av fyra ordföranden och 24 medlemmar. Ledamöter vid den tyska förbundsdagen och 

representanter från de tyska delstaterna närvarar också vid sammanträdena. Kommissionen 

sammanträdde för första gången den 26 juni 2018.  

5. Slutsatser och rekommendationer 

Frågan om brunkolsbrytning i regionen Lausitz är mycket allvarlig och komplex. Den har 

en stor inverkan på miljön och på medborgarna i regionen, däribland sorberna.  

Trots öppna diskussioner i Potsdam med representanter från tre ministerier i delstaten 

Brandenburg som arbetar med de berörda frågorna finns det fortfarande olösta problem. 

Delegationen drog slutsatsen att man borde undersöka hur den federala regeringen ser på 

brunkolsteknikens framtid både i Brandenburg och Sachsen.  

Delegationen fick reda på att brunkolsbrytning har en lång historia i Lausitz och drog 

slutsatsen att en tydlig strategi för regionens ekonomiska omstrukturering efter utfasningen av 

brunkolsbrytningen saknas. Det finns ett skriande behov av konkreta åtgärder för regional 

utveckling.  

I allmänhet är brunkolsbrytning inte den modernaste tekniken. Det blev uppenbart under 

besöket att brunkolsbrytning har en allvarlig inverkan på miljön (förstörda landskap, vatten- 

och luftföroreningar). Brunkolsbrytningen är, på grund av sina koldioxidutsläpp, en av 

faktorerna som hindrar Tyskland att uppnå sina klimatmål.  
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Den sorbiska minoritetens situation i regionen Lausitz är också mycket allvarlig och komplex. 

Minoritetens språk och kultur är mycket viktiga för regionen Lausitz särart och för den 

kulturella mångfalden i EU. Dock hotas sorbernas kulturella identitet och de fruktar att 

fortsatt brunkolsbrytning hotar deras framtid. Sorberna oroar sig bland annat för omflyttning, 

landförluster, brist på odlade områden och stora miljöföroreningar.  

Intressenter på alla nivåer ansvarar för att stötta sorberna. Delegationen uppskattar de initiativ 

som myndigheterna har tagit för att inkludera sorberna i beslutsfattandet, till exempel genom 

rådet för sorbiska frågor. Utnämningen av sorbiska representanter på lokal nivå i kommuner 

med sorber är också ett steg i rätt riktning. 

Bristen på kommunikation mellan delstatsmyndigheterna och icke-statliga organisationer 

samt andra intressenter är ett stort orosmoment. Myndigheterna kommunicerar inte relevanta 

uppgifter öppet, i synnerhet miljöinformation från EU-lagstiftning. Avseende föroreningen av 

floden Spree bör myndigheterna genomföra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och 

övervaka föroreningsnivåerna.  

Mot bakgrund av ovanstående resultat utfärdar utskottet för framställningar följande 

rekommendationer för de behöriga nationella myndigheterna och Europeiska kommissionen: 

1. Utskottet noterar att frågan om brunkolsbrytning är mycket komplex och känslig och 

har stor påverkan på miljön i regionen Lausitz samt på medborgarnas liv, i synnerhet för 

dem som genom omflyttningsplaner påverkas direkt av dagbrott. 

2. Utskottet noterar den gemensamma slutsatsen från alla berörda parter att 

brunkolsrelaterad utvinning och dess användning vid kraftverk måste upphöra. Utskottet 

noterar myndigheternas önskan om att undvika en omstörtande omställning som skapar 

en socioekonomisk chock. Utskottet uttrycker dock oro över frånvaron av en detaljerad 

plan för att påbörja den utfasning som krävs av denna teknik och dess ersättande med 

renare alternativ i form av förnybar energi som kan skapa nya högkvalificerade 

arbetstillfällen. Utskottet anser att fokus bör ligga både på bekämpning av 

klimatförändringar och jobb och tillväxt, för att stimulera nya arbetstillfällen inom 

energisektorn och investeringar i moderna tekniker. 

3. Utskottet understryker den viktiga rollen för kommissionens nyligen lanserade 

”plattform för kolintensiva övergångsregioner”, vars syfte är att hjälpa regioner med 

kolbrytning att identifiera, utforma och genomföra projekt som kan bidra till att snabbt 

få igång en lönsam ekonomisk och teknisk omvandling, och möjliggör 

en flerpartsdialog om den politiska ramen och bestämmelserna i samband med detta. 

4. Utskottet begär information från den federala regeringen om vilka uppgifter och 

ansvarsområden den nyligen inrättade kommissionen för brunkolsbrytning har. 

Utskottet uppmärksammar de berörda nationella och regionala myndigheterna på 

betydelsen av en tydlig tidsplan för utfasning av brunkolsbrytningen och en konkret 

plan med specifika alternativa åtgärder för att bemöta utmaningarna med den 

strukturella förändringen i regionen Lausitz. Utskottet anser att måldatumet 2040 är 

alltför sent för att uppnå utsläppsminskningsmålen och undvika ännu en 

socioekonomisk chock i regionen, och understryker att utfasningsprocessen måste 

inledas omedelbart. 
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5. Utskottet konstaterar att kolbrytning inte längre är en nödvändig industri för 

utvecklingen i Lausitz. Utskottet påpekar att kolbrytning inte har någon framtid 

i Europa över huvud taget med tanke på dess direkta miljöpåverkan på klimatet och 

markanvändningen och de luft-, buller och vattenföroreningar som den orsakar, såsom 

är fallet i Lausitz med järnoxid och sulfat i både ytvattens- och grundvattenförekomster, 

och de ytterligare allvarliga och storskaliga föroreningarna och folkhälsoriskerna 

i samband med dessa problem. 

6. Utskottet framhåller att alla öppna kolgruvor och kolkraftverk bör stängas i ett så tidigt 

skede som möjligt före 2040. Utskottet vill se att eventuella direkta och indirekta 

offentliga subventioner för dessa verksamheter upphör omedelbart och i stället riktas 

om mot hållbara förnybara energikällor och de nödvändiga övergångarna, även i fråga 

om påverkade arbetstillfällen och samhällen. Utskottet anser att EU-medel bör anslås 

för att stödja verkliga övergångsansträngningar. 

7. Utskottet uppmanar med kraft myndigheterna på federal och regional nivå att upprätta 

en omfattande plan för ekonomisk omstrukturering och omedelbart inleda en ekologisk 

övergång med åtgärder för regional utveckling i regionen Lausitz. Utskottet anser att 

med tanke på klimatperspektivet får den planerade utfasningen av kärnenergi inte under 

några omständigheter leda till ökad användning av kol som energikälla. 

8. Utskottet erinrar om Parisavtalets mål och hänvisar till EU:s nya mål för förnybar energi 

på 32 % till 2030, enligt överenskommelsen den 14 juni 2018 i förhandlingarna om 

ytterligare utveckling av förnybar energi i EU mellan kommissionen, parlamentet och 

rådet. Utskottet anser att rättvisa och lika möjligheter måste gälla för alla energisektorer. 

9. Utskottet påpekar att det är bevisat att en övergång mot förnybara energikällor och 

energieffektivitetsåtgärder kan bidra till att skapa många stabila arbetstillfällen som 

kräver kvalificerad personal. Utskottet är övertygat om att en ökad arbetsintensiv 

efterfrågan skulle bli en drivkraft för att återuppliva regionens ekonomi och grunda den 

på hållbara verksamheter, vilket i sin tur ökar regionens konkurrenskraft under de 

kommande årtiondena. Utskottet understryker att det i dag är de nuvarande ansvariga 

myndigheternas uppgift att se till att den nödvändiga socioekonomiska övergången sker 

i tid. Utskottet anser att tillräckliga medel från EU:s strukturfonder bör göras 

tillgängliga för regioner med historisk kolbrytning i detta sammanhang, med förbehåll 

för villkor. 

10. Utskottet anser att beslut om investeringar i energikällor, särskilt när de omfattar 

offentlig finansiering, måste baseras på tillförlitliga uppgifter från den aktuella 

marknaden och även inbegripa externa aspekter av varje verksamhet, till exempel 

användning av resurser såsom mark och vatten, samt aktuell eller potentiell förorening 

eller inverkan på folkhälsan och miljön. Utskottet uppmanar kommissionen att 

uppdatera sina siffror och prognoser för energipriserna för olika källor, med beaktande 

av dessa kriterier. 

11. Utskottet uppmanar kommissionen att bedöma efterlevnaden av ramdirektivet för 

vatten, direktivet om dricksvatten och grundvattendirektivet i delstaten Brandenburg, 

i synnerhet i regionen Lausitz, samt den faktiska inverkan av brunkolsbrytning på 

Natura 2000-områden, och informera parlamentet om eventuella undantag i samband 

med detta. Utskottet påminner om vikten av att efterleva direktiven om 
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miljökonsekvensbedömning och att säkerställa allmänhetens deltagande, även på 

gränsöverskridande grund, där så är tillämpligt.  

12. Utskottet efterlyser en öppen, regelbunden och snabb kommunikation från alla berörda 

myndigheter till de medborgare som berörs av gruvdrift, och särskilt till sorbernas 

representanter. Utskottet begär att allmänheten ska få tillgång till villkoren för 

Vattenfalls försäljning av gruvtillgångar till EPH och de eventuella driftsvillkor och 

begränsningar som de offentliga myndigheterna har ställt upp. 

13. Utskottet uppmanar de behöriga myndigheterna att regelbundet genomföra övervakning 

och kontroller samt öppet rapportera till kommissionen om utvecklingen av 

vattenföroreningar i floder, sjöar och grundvattenförekomster, och att se till att alla 

insamlade uppgifter är tillräckligt detaljerade och snabbt görs offentligt tillgängliga. 

Utskottet betonar vikten av en trovärdig systematisk strategi, med mätpunkter på 

relevanta platser och med hänsyn till slutmålet att skydda folkhälsan på ett 

tillfredsställande sätt. 

14. Utskottet uppmanar delstatsregeringarna i Brandenburg och Sachsen att tillhandahålla 

information om undantag eller direkta eller indirekta subventioner som gruvföretag har 

beviljats baserat på den federala lagen om vatten. Utskottet noterar att förändringar 

i grundvattennivån har en negativ inverkan på vattenförekomsternas kemiska 

sammansättning, med tanke på regionens geologiska egenskaper. Utskottet uppmanar 

delstatsregeringarna att agera transparent och att snabbt tillhandahålla information om 

eventuella framtida planer för nu aktiva gruvor. Utskottet anser att inga nya tillstånd för 

att öppna nya gruvor eller förlänga befintliga tillstånd – inbegripet Welzow Süd – bör 

beviljas av delstatsregeringarna, och att det är nödvändigt att fastställa ett klart 

slutdatum för befintliga verksamheter. 

15. Utskottet påminner om vikten av att respektera de rättsliga kraven i fråga om 

behandling av slam, nämligen att systematiskt säkerställa att slam inte bara avlägsnas, 

utan även behandlas och bortskaffas på lämpligt sätt. 

16. Utskottet motsätter sig ytterligare omflyttningar av befolkningen i Lausitz till följd av 

gruvdriften, och då särskilt sorberna, så att det blir möjligt att vända på de senaste 

årtiondens trend att rycka upp sorberna från deras sociala och kulturella rötter. 

17. Utskottet betonar att det är viktigt att säkerställa fullständig återhämtning av tidigare 

gruvor och garantera fullständig stabilisering av marken, vilket inte bara möjliggör 

en återställning av miljön, utan även meningsfulla socioekonomiska verksamheter. 

Utskottet betonar att det är viktigt att anslå nödvändiga resurser för att säkerställa att 

syrahalten i konstgjorda sjöar inom tidigare gruvschakt återgår till neutrala värden, så 

att de faktiskt kan användas för fritidsändamål. Utskottet anser att det mot bakgrund av 

den kunskap som förvärvats från tidigare metoder bör vara obligatoriskt för 

gruvoperatörer att delta i, och ha det slutliga ansvaret för, en lämplig och snabb sanering 

av gruvor. 

18. Utskottet uppmanar delstatsmyndigheterna att se till att gruvföretagen enligt principen 

att förorenaren betalar görs otvetydigt ansvariga för eventuella miljökonsekvenser 

i samband med gruvdrift och att de federala och regionala myndigheterna ända från 

början – som en förutsättning för att gruvföretagen ska erhålla drifttillstånd innan de 



 

CR\1165897SV.docx 27/27 PE623.591v03-00 

 SV 

inleder verksamheten – ställer som ett krav att gruvföretagen ska anslå ett tillräckligt 

blockerat belopp som ska användas för stabilisering, sanering och omvandling av 

gruvor och för att åtgärda eventuella föroreningar till följd av brunkolsbrytning, med 

målet att förhindra eventuella framtida bördor på skattebetalarna. 

19. Utskottet betonar vikten av att sorberna deltar i beslutsfattandet på alla nivåer när deras 

rättigheter påverkas. Utskottet anser att rådet för sorbiska frågor måste få fler rättigheter 

för att säkerställa att det kan delta aktivt. 

20. Utskottet uppmanar delstatsregeringarna i Brandenburg och Sachsen att främja det 

sorbiska språket på alla sätt de kan. Utskottet välkomnar de åtgärder som vidtagits för 

att främja det sorbiska språket och konstaterar med tillfredsställelse att vägskyltarna 

i Lausitz är tvåspråkiga. Utskottet rekommenderar att sorbiskans språkliga miljö 

breddas, bland annat genom meddelanden i kollektivtrafiken eller förklarande skyltar på 

offentliga platser såsom museer, parker och djurparker. Utskottet anser dock att mycket 

mer strukturerade åtgärder måste införas för att bevara det sorbiska språket och främja 

dess användning inom den offentliga sektorn och regionens samhällsliv. 

21. Utskottet betonar att undervisning i det sorbiska språket är avgörande för språkets 

fortlevnad. Utskottet är oroat över att den pågående reformen av bestämmelserna om 

utbildning i det sorbiska språket i Brandenburg, och att reformen kan hindra 

kontinuerlig undervisning. Utskottet betonar att det behövs fler kvalificerade lärare med 

kunskap om det sorbiska språket på alla nivåer av skolsystemet. 

22. Utskottet föreslår att EU-medel anslås för främjande av det sorbiska språket och den 

sorbiska kulturen, särskilt för konkreta strukturella aspekter såsom utbildning av lärare 

vid universitetet i Leipzig, vilket kan säkerställa livslångt lärande på sorbiska från 

förskolenivå, tillsammans med Witajprojektet. Utskottet anser att stiftelsen för det 

sorbiska folket i Bautzen skulle vara en tillförlitlig partner i detta projekt. 

23. Utskottet åtar sig att övervaka medborgarnas önskemål avseende framtida utveckling 

i regionen Lausitz.  


