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1. Indledning 

Undersøgelsesmissionen til Potsdam og den tyske region Lausitz den 14.-16. februar 2018 blev 

organiseret af Udvalget for Andragender i overensstemmelse med artikel 216a, i Europa-

Parlamentets forretningsorden og godkendt af Europa-Parlamentets Præsidium den 13. 

november 2017. Formålet med missionen var at undersøge virkningerne af brunkulsudvinding 

og kulfyrede kraftværker i Lausitz-regionen for det sorbiske (eller vendiske) samfund, der er et 

indfødt slavisk folk i regionen, samt at undersøge forureningen af floden Spree og de tilstødende 

vandområder som en konsekvens af brunkulsindustrien. 

2. Andragender 

Andragende nr. 0709/2015 om beskyttelse af området beboet af venderne/sorberne i Lausitz 

 

Andrageren opfordrer til retlig og politisk beskyttelse af sorberne, en indfødt slavisk minoritet, 

der bor i Lausitz i Nordøsttyskland i delstaterne Sachsen og Brandenburg. Siden 2014 har deres 

skikke, sprog og traditioner været anerkendt som en del af den immaterielle kulturarv. De 

områder, hvor de bor, er imidlertid i høj grad præget af miner og kulfyrede kraftværker. Som 

følge heraf udsættes de for tab af jord, jorderosion, forurening af overflade- og grundvand samt 

luftforurening, der er forårsaget af mikropartikler og tungmetaller. En stor del af befolkningen 

lider derfor af alvorlige sygdomme. 

 

Andrageren er bekymret over, at delstaterne Sachsen og Brandenburg har afvist at opgive kul 

som energikilde, selv om det ville være muligt for dem at gøre dette uden at lide væsentlig 

økonomisk skade. Endelig søger et svensk mineselskab i området til trods for 

miljøpåvirkningen at udvide sine aktiviteter med risiko for, at det vil blive overladt til de lokale 

beboere at afholde udgifterne til en sanering, hvis selskabet senere flytter. Andrageren opfordrer 

Europa-Parlamentet til at sørge for, at de to tyske delstater sikrer beskyttelsen af 

sorberne/venderne som oprindelige folk i Lausitz, træffer de nødvendige afgørelser med hensyn 

til fremtiden for minedriften i området og hjælper dem med at bevare det sorbiske sprog og den 

sorbiske kultur. Han opfordrer Europa-Parlamentet til indtrængende at opfordre de to delstater 

til at skifte fra kulfyrede anlæg til vedvarende energikilder og til at stille det svenske 

mineselskab til ansvar for den miljøforurening, det forårsager, så det ikke overlades til de lokale 

beboere at betale. Han opfordrer desuden til at sikre fair konkurrence i energisektoren i dette 

område og til at skabe opmærksomhed i offentligheden omkring de problemer, det sorbiske 

samfund står overfor, og som truer selve dets eksistens.  

 

Andragende nr. 1012/2017 om vandforurening af floden Spree og de tilstødende vandområder 

forårsaget af kulmineindustrien i Lausitz. 

Andrageren mener ikke, at det er muligt at nå vandrammedirektivets mål om tilvejebringelse af 

en tilstrækkelig forsyning af overflade- og grundvand af god kvalitet i Lausitz på grund af 

regionens kulmineindustri. Han betragter operatøren som værende ansvarlig for den 

voldsomme og omfattende forurening af floden Spree og de tilstødende vandområder. Sulfat 

og jernhydroxid forværrer den økologiske tilstand af Spree. Såvel beboelsesstrukturerne som 

naturen og landskabet ødelægges takket være kulminedrift. Derudover fører 

grundvandssænkning og skylning af forurenende stoffer til væsentlige kvantitative og 

kvalitative byrder for grund- og overfladevandet og dermed for den samlede vandbalance. I 

brunkulsudvindingsområdet i Lausitz opstår der som følge af grundvandssænkningen en iltning 
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af jordbårne jernsulfidmineraler såsom pyrit og markasit, hvilket fører til, at jernoxider siver ud 

i floden Spree, og, når grundvandet stiger igen, fører iltningen af sulfider til øget sulfat i 

grundvandet og i det dermed forbundne overfladevand. Andrageren opfordrer Europa-

Parlamentet til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forbedre 

vandkvaliteten i floden Spree, og at operatøren forpligtes til at afhjælpe skaderne og undgå 

fremtidig forurening. 

3. Kort resumé af møder 

Onsdag den 14. februar 2018 

Møde med repræsentanter for Brandenburgs ministerium for økonomi og energi og ministerium 

for udvikling af landdistrikter, miljø og landbrug 

 

Hendrik Fischer, statssekretær og repræsentant for Lausitz-regionen, indledte mødet med en 

kort redegørelse for energipolitikken i delstaten Brandenburg. Lausitz udgjorde den største 

energiforsynende region i den tidligere Tyske Demokratiske Republik. 100 000 mennesker var 

i begyndelsen af 1990'erne beskæftiget i energisektoren i regionen. En omfattende 

afindustrialisering i 1990'erne forårsagede strukturændringer, der havde alvorlige konsekvenser 

for indbyggerne. Under forandringsprocessen efter genforeningen blev talrige kraftværker og 

miner nedlagt. I dag er færre end 10 000 mennesker beskæftiget direkte i sektoren. 

Udfordringen i dag er at finde en holdbar økonomisk og social løsning for regionen.  

 

Delstatsmyndighederne var opmærksomme på den store indvirkning, brunkulsudvindingen 

havde på folks liv. Den vigtigste politiske udfordring var at opnå en afbalancering af interesser 

og finde frem til en løsning med henblik på at sikre, at relevante procedurer blev indført, således 

at så mange af indbyggerne i Lausitz som muligt kunne nyde godt af en anstændig levestandard. 

 

Med hensyn til emnet for andragende nr. 1012/2017 udtalte Hendrik Fischer, at udvaskning af 

og stigningen i jernværdierne i floden Spree udgjorde et forholdsvis nyt problem for 

delstatsmyndighederne, der var opstået for første gang i 2008/2009. Myndighederne havde 

reageret med det samme og traf nødforanstaltninger med henblik på at løse problemet og sikre, 

at forureningen med de jernbaserede miljøskadelige stoffer blev bremset. Det lykkedes dem til 

dels at reducere niveauet. På samme tid blev der i perioden 2008-2013 observeret en stigning i 

niveauet af forurening i floden Spree. Statssekretæren bekræftede, at håndtering af 

sulfatforurening var meget vanskeligere end håndtering af jernforurening. I sidste ende krævede 

begge problemer en holistisk håndteringsplan frem for hurtige og konjunkturbetingede svar. 

Brandenburgs delstatsparlament havde anmodet de relevante delstatsmyndigheder om at 

forelægge en plan for at løse problemet i den nuværende valgperiode. 

 

Klaus Freytag, chef for Afdelingen for Energi og Råstoffer, redegjorde kort for den aktuelle 

situation. Han tilføjede, at man i mere end 150 år havde haft tradition for minedrift i Lausitz. 

Brunkulsminerne eksisterede allerede i 1850. Lausitz havde dog oprindeligt været en 

landbrugsregion, der pludselig var blevet industrialiseret på grund af minedrift. I slutningen af 

1980'erne blev der næsten produceret 200 mio. tons, hvorimod minedriften i dag ikke overstiger 

65 mio. tons. Mens 40 mio. tons kommer fra miner i delstaten Brandenburg, har delstaten 

Sachsen to miner, der producerer 20 mio. tons brunkul. De to delstater havde altid arbejdet tæt 

sammen, eftersom alle miner var en del af Lausitz-regionen, der omfatter begge delstater. 

Delstaternes grænse blev ikke taget i betragtning ved planlægning og udstedelse af tilladelser. 
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Brunkulsudvinding udgjorde stadig rygraden i regionens økonomi. De, der var ansat i 

industrien, havde gode arbejdsbetingelser og en rimelig løn. I begyndelsen af 1990'erne var der 

betydelige sociale problemer, der til dels skyldtes en arbejdsløshedsprocent på 25-30 %. Derfor 

er delstatsmyndighederne i dag meget opsatte på at sikre, at energiomstillingen ikke fører til en 

forstyrrende ændring i beskæftigelsestallene. Klaus Freytag henviste endvidere til 

tvangsflytningen i 1990'erne af landsbyen Hornos befolkning til byen Forst i kølvandet på 

minedriften i det åbne brud Jänschwalde. Landsbyen blev genbosat inden for det område, hvor 

det sorbiske samfund oprindeligt havde bosat sig. Delstatsregeringen havde i alle sine planer 

og procedurer forsøgt at sikre, at den samarbejdede med minoriteten og sikrede dennes 

beskyttelse. En endelig afgørelse vedrørende de nye udvindinger af det åbne brud Welzow-Süd, 

hvor den nye operatør har fremsat sit forslag, vil blive truffet senest i 2020 under hensyntagen 

til energiomstilling og -priser. Bestemmelserne om beskyttelse af den sorbiske minoritet er 

fastlagt i Brandenburgs forfatning og er ligeledes knæsat i loven om udvinding af brunkul.  

 

Vedrørende vandforureningen tilføjede Klaus Freytag, at dens indvirkning på floden Spree og 

på drikkevandsreservoirer i Berlin og Frankfurt (Oder) var tydelig. Med henblik på at sikre en 

sikker forsyning af drikkevand skal der være et system af reservoirer og dæmninger etableret i 

form af en strategisk plan. Denne plan er for tiden under parlamentarisk drøftelse og vil derefter 

blive gennemført på strategisk vis.  

 

Klaus Freytag forklarede endvidere, at behovet for mere energi fra kul (brun- og stenkul) vil 

stige, efter Tyskland i 2022 ikke længere vil producere atomenergi. Han sagde, at vindenergien 

havde sine begrænsninger, mens Brandenburg var i spidsen for omstillingen til vedvarende 

energikilder. 

 

Hendrik Fischer bekræftede, at der på dette stadie ikke er fastsat en dato for, hvornår kulfyrede 

kraftværker ophører med at eksistere. Der er dog en overordnet plan for minedrift i regionen. I 

henhold til denne plan vil den sidste mine og det sidste kraftværk være lukket ned senest i 2040. 

 

Margrete Auken understregede betydningen af at udarbejde en konkret plan for så vidt angår 

alternative energikilder inden 2040. Hun stillede spørgsmål vedrørende adgang til data og 

gennemsigtighed, og repræsentanterne bekræftede, at alle udarbejdede rapporter og udtalelser, 

ethvert fremtidigt planlægningsdokument og enhver ekspertrapport ville blive offentliggjort og 

gjort tilgængelige. De tilføjede, at de respektive ministerier var så gennemsigtige som mulige 

og ville gøre enhver oplysning tilgængelig. Institutter var blevet bedt om at indsamle data, og 

uafhængige eksperter ville udarbejde undersøgelser på grundlag af disse data. 

Delstatsmyndighederne stod bag disse data og havde tillid til dem.  

 

Der vil ifølge de nuværende planer ikke finde flere genbosættelser sted i delstaten Brandenburg. 

Men skulle minedriften i det åbne brud Welzow-Süd blive udvidet, ville folk, der bor i 

Proschim-bosættelsen knyttet til byen Welzow, skulle genbosættes. I dette tilfælde ville 

selskaberne skulle tage det første skridt, hvilket i øjeblikket ikke er tilfældet. De LEAG-planer, 

der blev forelagt i marts 2017, ville føre til en delvis genbosættelse af ca. 200 personer i 

Mühlrose-bosættelsen, der ligger i delstaten Sachsen. Indtil for to år siden havde folk som følge 

af planerne om det åbne brud Nochten (også beliggende i delstaten Sachsen) forberedt sig på at 

skulle genbosættes. Aftaler og kontrakter blev underskrevet, og man kom til enighed om 

kompensationsbeløb. Da den nuværende operatør forelagde sine planer for minedriften i starten 

af marts 2017, var der protester, fordi folk havde forberedt sig på at skulle genbosættes.  
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Begge delstater, Brandenburg og Sachsen, havde sat sig meget høje sociale krav vedrørende 

genbosættelse. Der var en generationskløft: de ældre ønskede ikke at flytte, mens de yngre var 

villige til at flytte. 

 

På spørgsmålet om statsstøtte til kulminedrift svarede repræsentanterne, at der var subsidier til 

stenkul, ikke til brunkul. Det blev forsøgt at fortolke oplysninger fra forskellige kilder og 

hævde, at der var blevet ydet støtte. Begrebet subsidier er imidlertid blevet tydeligt defineret på 

EU-plan, og i henhold til denne definition var der ingen subsidier.  

 

Repræsentanterne bekræftede, at der vil blive brugt en meget stor sum penge inden for hele 

tidsrammen for den aktive minedrift og rehabiliteringen af området. Delstatsmyndighederne 

havde til hensigt at sikre, at samfundet ikke ville blive pålagt omkostninger. Dette var en af 

grundene til, at de tilstræbte en planlagt udfasning af brunkulsudvinding frem for en 

forstyrrende ændring. De var i tæt dialog med interessenterne, der var repræsenteret i udvalget 

for brunkulsudvinding. 

 

Carolin Schilde, statssekretær i ministeriet for udvikling af landdistrikter, miljø og landbrug, 

tilføjede, at delstatsmyndighederne havde identificeret jernhydroxid som skadeligt for 

vandforsyningen og vandvejenes økologiske status. Med hensyn til sulfat var der ingen formelle 

tærskelværdier. Der var i 2009 blevet udarbejdet en plan for at forhindre udvaskning af 

jernhydroxid i naturreservatet Spreewald, der ligger i umiddelbar nærhed af 

udvindingsområdet, med henblik på at bevare dette reservat. En nylig undersøgelse antydede, 

at 70 % af udvaskningen af jernhydroxider kom fra de nedlagte miner og 6 % fra den aktive 

minedrift.  

 

Statssekretæren understregede, at delstatsmyndighederne opfyldte de krav, der er fastsat i 

vandrammedirektivet. I aktiv minedrift blev dette også sikret ved i de første faser af 

planlægningen at bestemme, hvad der skal gøres med grunden, efter at minedriften er stoppet. 

Delstatsmyndighederne var for tiden involveret i at træffe ledelsesbeslutninger baseret på 

videnskabelige data med henblik på at fastsætte tærskelværdier for sulfat og andre mineraler. 

Med hensyn til sulfat burde processen være færdiggjort inden udgangen af 2018; for 

jernhydroxider forventedes arbejdet afsluttet senest i 2019. 

 

Møde med repræsentanter for Brandenburgs ministerium for videnskab, forskning og kultur 

(med deltagelse af repræsentanter fra det foregående møde) 

 

Ved mødet blev Ulrike Gutheil, statssekretær for Brandenburgs ministerium for videnskab, 

forskning og kultur, erstattet af Rudolf Keseberg, chef for afdelingen for centrale anliggender, 

og af Clemens Neumann, chef for afdelingen for sorbiske/vendiske spørgsmål.  

 

I Brandenburgs forfatning fra 1992 er den sorbiske minoritets rettigheder og dets kulturelle 

identitet beskyttet. Loven om sorbere/vendere fastsætter desuden forskellige friheder for den 

sorbiske minoritets selvidentifikation. Rådet for sorbere og vendere blev ligeledes i 1990'erne 

oprettet inden for delstatens parlamentariske struktur. Rådet består af fem medlemmer fra det 

sorbiske samfund. Medlemmerne vælges direkte på grundlag af en ændring i loven om 

sorbere/vendere, og alle medlemmer af samfundet har stemmeret. Direkte valg har styrket 

rådets legitimitet og udløste større interesse for dets arbejde. Det høres på alle niveauer i den 

parlamentariske beslutningsproces og rådgiver alle udvalg i delstatsparlamentet. Rådet 

organiserer endvidere regelmæssige møder med repræsentanter for ministerierne, hvilket sikrer 
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udveksling af oplysninger vedrørende spørgsmål mellem forvaltningen og det sorbiske 

samfund. 

 

Ulrike Gutheil, statssekretær for ministeriet for forskning, videnskab og kultur, er samtidig 

repræsentant for sorbiske anliggender og besøger området regelmæssigt. Byen Cottbus og 

landkreisen Spree-Neiße har også fuldtidsrepræsentanter til at håndtere spørgsmål om sorbiske 

rettigheder. Der er planer om at udnævne repræsentanter i andre Landkreise med sorbiske 

indbyggere.  

 

I 2014 blev loven om sorbere/vendere ændret, især vedrørende en omdefinering af minoritetens 

bosættelsesområder. Disse var tidligere klart afgrænset og defineret som områder med 

kulturelle og sproglige traditioner. Det blev imidlertid klart, at der desuden var 

bosættelsesområder uden for de identificerede zoner. Derfor blev den juridiske definition af 

bosættelsesområdet ændret til områder med kulturelle eller sproglige traditioner. Som følge af 

definitionsændringen selvidentificerede mange områder sig herefter som bosættelsesområder. 

Repræsentanterne erkendte, at der også var en vis modstand blandt beboere i kommunerne. Der 

var enkelte klager over kommunernes tilhørsforhold. Alle omkostninger i forbindelse med 

bestemmelser om tosprogede vejskilte blev dækket af ministeriet.  

 

Andre definerede rettigheder for den sorbiske minoritet omfattede retten til at modtage 

oplysninger fra den offentlige forvaltning og til på officiel basis at kommunikere på det sorbiske 

sprog. Der er mange særlige garantier på uddannelsesområdet, og der er blevet oprettet et 

nedresorbisk gymnasium i Cottbus. Eftersom den sorbiske befolkning bor spredt, var det 

imidlertid en udfordring for regionen at tilbyde hele området muligheden for at lære sproget fra 

børnehaven og frem.  

 

Begge delstater, Brandenburg og Sachsen, var i 1999 med til at oprette stiftelsen for det sorbiske 

folk, der ligger i Bautzen (Sachsen). Med et årligt budget på 18,6 mio. EUR samordner og 

finansierer denne stiftelse talrige aktiviteter på såvel det uddannelsesmæssige som det kulturelle 

område. Europæiske strukturfonde er ligeledes blevet brugt til finansiering af kulturelle 

aktiviteter i det sorbiske samfund. 

 

Der er sproglige forskelle mellem det øvresorbiske og det nedresorbiske samfund. Der er 

desuden strukturelle forskelle. I det øvresorbiske område er bosættelsesmønstret mere kompakt, 

mens det i det nedresorbiske område er mere spredt. En af grundene til dette er genbosættelsen 

som følge af brunkulsudvinding. Rudolf Keseberg sagde, at samarbejdet mellem de to delstater, 

Brandenburg og Sachsen, er meget tæt. Der er fælles finansieringsprogrammer, og på 

universitetet i Leipzig (Sachsen) er der et professorat i sorbiske studier, som medfinansieres af 

Brandenburg. Der er endvidere mange forskellige fælles kulturelle aktiviteter (f.eks. teater).  

 

Assimileringsproblemet berørte tidligere den sorbiske befolkning og har været meget alvorligt. 

Mange identificerer sig som sorbere og ærer visse traditioner i deres familier som f.eks. 

klædedragter, digte eller nogle få sætninger. Sproget bliver aktivt fremmet, f.eks. på det 

nedresorbiske gymnasium i Cottbus, en skole, der også er meget populær hos elever uden 

forudgående kendskab til sorbisk. Witaj-projektet for tosproget uddannelse starter på 

børnehaveniveau. Den spredte bosættelse af den sorbiske befolkning udgør endnu en 

udfordring. Der er ofte kun små grupper af børn, der kræver undervisning i sorbisk, men 

ministeriet har foretaget betydelige investeringer i gennemførelsen af positive foranstaltninger 

for at fremme det sorbiske sprog og det sorbiske mindretal.  
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Klaus Freytag tilføjede vedrørende praksissen for genbosættelse, og hvordan det har påvirket 

folk i bosættelsesområdet, at man er nødt til at skelne mellem genbosættelser, der blev udført 

indtil 1990, og genbosættelser udført efter dette år. Indtil 1990 blev hele landsbyer udslettet 

som følge af brunkulsudvinding i åbne brud. Folk, der boede i landsbystrukturer, blev genhuset 

i moderne boligblokke. Det var usædvanligt at se ældre mennesker i traditionelle klæder i de 

moderne blokke. Den gamle genbosættelsespraksis var ikke længere mulig og kunne ikke 

opretholdes på baggrund af de minoritetsrettigheder, der var fastlagt i forfatningen. I dag er der 

en social ansvarlig genbosættelsespolitik, og genbosættelse er kun tilladt, når det er absolut 

nødvendigt, og kun inden for det sorbiske bolig- og sprogområde. Neu Horno, Neu Haidemühl 

og Neu Kausche er eksempler på den nye genbosættelsespraksis, hvor ideen om at opretholde 

naboskabsrelationer er bevaret. Det er dog nødvendigt at tale med de berørte personer for at 

lære om den følelsesmæssige proces.  

 

Vedrørende effekten af den nuværende minedrift pegede Klaus Freytag igen på, at der – med 

undtagelse af beslutningen om udvidelsen af det åbne brud Welzow-Süd, som vil blive truffet i 

2020 – ikke vil finde yderligere genbosættelser sted i det sorbiske bosættelsesområde i 

Brandenburg. Genbosættelsen af landsbyerne er nu afsluttet. Der havde altid været en klar 

anerkendelse af brunkulsudvindingens indvirkning på det sorbiske samfund både før 1990 og 

efter 1990. Dokumentationscentret i Neu Horno var et eksempel på, hvordan man kunne 

beskæftige sig med fortiden. Andre landsbyer havde lignende mødesteder. Mineselskaberne 

havde desuden givet betydelige økonomiske bidrag til samfundene for at støtte den sorbiske 

kultur.  

 

Vedrørende læreruddannelsen i Leipzig og klager over nedskæringer i finansieringen af 

læreruddannelsen afviste Clemens Neumann, at der blev foretaget nedskæringer: finansieringen 

af læreruddannelsen på Leipzig Universitetet var blevet øget. I henhold til en samarbejdsaftale 

mellem Brandenburg og Sachsen gav delstaten Brandenburg et finansielt bidrag til 

læreruddannelse med henblik på undervisning i det nedresorbiske sprog. Aftalen blev ændret 

for to år siden med det formål at øge bidraget fra Brandenburg betydeligt. På denne måde burde 

det være muligt at skabe en god pædagogik og sikre studier af høj kvalitet. Derudover var der 

andre støtteforanstaltninger: f.eks. kunne lærere i andre fag omskoles til at undervise i sorbisk. 

 

Møde med Hans-Georg Thiem, formand for delstatskontoret for minedrift, geologi og råstoffer 

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

Hans-Georg Thiem redegjorde kort for strukturen for og ansvaret hos delstatskontoret for 

minedrift, geologi og råstoffer. Dette kontor er afhængigt af Brandenburgs ministerium for 

økonomi og energi og finansieres af delstaten Brandenburg. Det beskæftiger sig med 

godkendelse og overvågning af efterforskning, udvinding, forberedelse og raffinering af 

råstoffer samt med arbejdstagernes erhvervsmæssige sundhed. Det er ansvarligt for alt lige fra 

at beskytte miljøet mod virkningerne af minedrift til genopretning af det anvendte område. Det 

er ligeledes et håndhævelsesorgan, som fører tilsyn med mineselskaberne, herunder 

godkendelsesprocedurer inden for selskabernes driftsplanlægning.  

 

Hans-Georg Thiem redegjorde for landskabsmønstrene i Lausitz-regionen: nuværende aktive 

åbne brud og nedlagte miner, der var aktive i det tidligere DDR.  
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Han forklarede, at grundvandsniveauet i minernes omgivelser tidligere var faldet markant, men 

nu var ved at stige igen. En specificitet ved jorden i regionen var, at den indeholdt jernsulfat, 

som generelt fandtes i grundvandet. Der var sket en iltning af pyritten som følge af det lave 

grundvandsniveau som følge af minedriften. Da grundvandsniveauet begyndte at stige igen, 

steg pyritten med vandet og flød ud i vandmiljøet. Denne proces havde forårsaget en 

misfarvning af vandet.  

 

Hans-Georg Thiem gav et kort overblik over de foranstaltninger, der var blevet vedtaget for at 

tackle problemet. De havde haft fokus på to områder i Brandenburg – den nordlige del af 

Spreewald-området og et område syd for Spreewald. Delstatskontoret samordnede 

udvaskningsarbejdet og udførte regelmæssigt overvågningsarbejde. Delstatsparlamentet 

besluttede i 2015 at udarbejde en strategisk masterplan med henblik på at bevare og beskytte 

Spree-flodsystemet mod minedriftsrelateret affaldsmateriale, hvori øjeblikkelige 

foranstaltninger, der var blevet gennemført førhen, skulle udvikles yderligere. 

 

Hans-Georg Thiem henviste til de to mineselskaber i regionen. Lausitzer und Mitteldeutsche 

Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) var et selskab, der var blevet oprettet af 

forbundsregeringen, men som var forventet at operere på samme måde som private 

virksomheder samt Lausitz Energie Bergbau AG og Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). 

LBGR havde ansvar for at godkende især LEAG's aktiviteter, hvor de vigtigste 

lovbestemmelser var de krav, der var fastsat i forbundslovgivningen vedrørende minedrift.  

 

Med hensyn til spørgsmålet om LBGR's uafhængighed gav Hans-Georg Thiem eksemplet på 

planlægningsproceduren, som ville blive igangsat for at anmode om godkendelse ved ny 

minedrift i åbne brud eller ved udvidelse af en mine ved LBGR. Forvaltningsdomstolene kunne 

udøve kontrol over, om der var udstedet en tilladelse eller ej. Dette sikrede efter Hans-Georg 

Thiems mening delstatskontorets uafhængighed. Forvaltningsprocedurer blev i stigende grad 

anvendt i dag. 

 

Der var udfordringer forbundet med typen af minedrift i det tidligere DDR og med typen af 

minedrift i dag. Hvis et delstatskontor udstedte en tilladelse til selskabet, var denne vedlagt en 

liste med krav, der skulle kontrolleres. Der var et omfattende netværk af overvågningspunkter 

og uafhængige specialister, der blev hørt.  

 

Møde med andragere 

 

Deltagerne i mødet var andragerne Hannes Wilhelm-Kell og Oliver Powalla; Thomas 

Burchardt, en repræsentant for det sorbiske samfund i Brandenburgs udvalg for 

brunkulsudvinding; Axel Kruschat, et medlem af en gren i Brandenburg af den tyske 

organisation "BUND Friends of the Earth Germany"; Silke Milius samt Edith og Christian 

Penk, repræsentanter for den sorbiske minoritet. Pal Csáky indledte mødet med at give en kort 

feedback på de foregående møder med delstatsmyndighederne. Dette blev efterfulgt af 

redegørelser ved andragerne og gæsterne. 

 

Hannes Wilhelm-Kell gav et kort overblik over sit andragende, hvortil han vedføjede flere 

oplysninger og gav nogle eksempler. Delstatsregeringerne ville fremsætte politiske 

målsætninger om fremtiden for energipolitik. I begge delstater, Sachsen og Brandenburg, var 

der ingen forpligtelse til at fastsætte en frist for udfasningen af kulfyrede kraftværker, og 

regeringerne planlagde derfor at fortsætte med brunkulsudvindingen indtil 2040. 
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Delstatsmyndighederne gennemførte de energipolitiske målsætninger inden for de eksisterende 

politiske rammer. Under godkendelsesprocessen for brunkulsudvindingen skulle 

delstatsmyndighederne afveje interesserne mellem den befolkningens holdning på den ene side 

og energipolitikken på den anden side.  

 

Han anførte, at størstedelen af de 100 000 personer, der arbejdede inden for brunkulsudvinding 

før genforeningen, var gæstearbejdere fra andre dele af det tidligere DDR. Prisen, der måtte 

betales for kulminedriften, var ødelæggelsen af 136 landsbyer og af landskaber i et område 

svarende til ca. 1 500 km². Det havde alvorlige konsekvenser for kultur og sprog, at 30 000 

personer mistede deres hjem. Der blev ikke ydet nogen behørig kompensation. Offentlige 

myndigheder fremstillede ofte brunkulsudvindingen som en succeshistorie, f.eks. i forbindelse 

med genbosættelsen af Horno. I virkeligheden var det ikke en succes, men det modsatte. Som 

reaktion på ministeriets erklæring om, at 6 % af vandforureningen, som f.eks. udvaskning, 

kommer fra aktiv minedrift, fremførte andrageren, at videnskabelige udtalelser bekræfter, at 

aktiv minedrift har større indvirkninger i dag og i fremtidige prognoser.  

 

Et eksempel fra det åbne brud Nochten viser, hvordan biosfæren kan blive påvirket som følge 

af tilladelser, der var udstedet på basis af ukorrekte data. Minedriften blev håndteret med en vis 

fleksibilitet, der ikke var en del af den strategiske planlægning. Den havde udviklet sig hurtigere 

end oprindeligt planlagt og var et år foran. Dette førte til, at truede arter ikke blev respekteret 

og følgeligt forsvandt. Derfor blev biosfæren forstyrret. Der var en generel tendens til, at truede 

arter, visse af dem på den røde liste, blev efterladt til udryddelse. 

 

Oliver Powalla henviste til sit andragende og til Kommissionens svar og fremlagde yderligere 

oplysninger. Efter hans opfattelse var der et brud på forbuddet mod forringelse i henhold til 

vandrammedirektivet.  

 

For det første var koncentrationen af sulfat i floden Spree på et kritisk niveau og udgjorde en 

reel risiko for levering af drikkevand fra Spree i Berlin, hvilket berørte omkring 1 mio. 

mennesker. Sulfatværdierne lå tæt på – og i visse områder endda over – grænseværdien, og det 

var forventet, at de ville stige yderligere. Nye kilder som "Cottbuser Ostsee", der var 

oversvømmet med vand fra Spree, har oprindelse i forurenet vand. Der kunne forventes en 

alvorlig forringelse de kommende år. Ifølge delstatsregeringen var der planlagt 

modforanstaltninger, der skulle gennemføres, men andrageren kunne ikke se nogen systematisk 

dokumentation for sådanne foranstaltninger. Der var ingen systemisk tilgang fra den nuværende 

delstatsregering. Overskridelse af de vejledende emissionsgrænseværdier af sulfat i vand blev 

begrundet i den påståede almene interesse i at bruge brunkul til at generere energi. Det var 

imidlertid et politisk valg, at fortsættelsen og endda udvidelsen af anvendelsen af brunkul stadig 

var under drøftelse. 

 

For det andet anførte Oliver Powalla, at der var skjulte tilskud til mineindustrien. 

Minemyndigheden kan anmode om et indskud fra mineselskabet som reserve i forhold til at 

sikre en renaturering af minejorden. Ved det svenske selskab Vattenfalls salg af 

minefaciliteterne blev der betalt 1,7 mia. EUR til den tjekkiske investor EPH. Dette beløb er 

aldrig blevet opført i LEAG's aktiver. Der blev endvidere indrømmet fritagelse for betaling af 

afgift eller told for anvendelse af grundvand og for benyttelse af visse infrastrukturer. Minedrift 

i Brandenburg var økonomisk rentabel, hvilket dels skyldtes de godtgørelser, der i forbindelse 

med godkendelsesproceduren blev ydet til selskaber for så vidt angår vandressourcer. 

Mineselskabet ville ikke være forpligtet til at overholde vandværdierne og ville ikke behøve at 
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sikre opretholdelse af en god økologisk status for vandet. Dette blev retfærdiggjort ved at gøre 

gældende, at der blot var tale om en sænkning af grundvandsniveauet, og at der ikke flød 

kemiske komponenter ind i vandet. Iltningen og udvaskningen af pyrit udgjorde imidlertid en 

klar forringelse af vandet. En sådan undtagelse burde ikke tolereres i henhold til 

vandrammedirektivet.  

 

Repræsentanterne henviste endvidere til den – efter deres opfattelse – vanskelige 

kommunikation med delstatsmyndighederne og gav enkelte eksempler herpå. Repræsentanten 

for sorbiske anliggender i ministeriet for forskning, videnskab og kultur svarede på alle 

spørgsmål, selv hvis de vedrørte intern politik. Den sorbiske minoritet blev reduceret til sine 

kulturelle og folkloristiske aktiver. Der var derudover ikke noget svar fra repræsentanten for 

sorbiske anliggender på en skrivelse vedrørende et planlagt valg til et sorbisk parlament. For 

10 år siden modtog indbyggerne i et berørt område, der var bestemt for genbosættelse som følge 

af det åbne brud Jänschwalde-Nord, ingen direkte oplysninger vedrørende 

genbosættelsesplanerne. Efter at de berørte borgere havde kæmpet i 10 år blev planen om det 

åbne brud aflyst. Indbyggerne blev informeret om denne ændring ved en kopi af skrivelsen til 

mineselskabet.  

 

Axel Kruschat sagde, at forholdet til myndighederne var spændt. BUND målte med jævnlige 

mellemrum forskellige værdier og kom frem til resultater, der var forskellige fra 

myndighedernes. Derudover var målepunkter fra myndighederne til måling af jernhydroxid 

blevet flyttet. Værdierne af metaller som uran og arsen var langt over grænserne fastsat i de 

relevante bestemmelser i Brandenburg. Juridiske krav blev tilsidesat, når det drejede sig om 

slam. Slammet blev fjernet, men ikke bortskaffet på korrekt vis. Efter Axel Kruschats opfattelse 

blev problemet med forurening systematisk undervurderet.  

 

Ovenikøbet var volumenmodellen, der blev anvendt til at retfærdiggøre brunkulsudvindingen, 

ikke blevet beregnet nøjagtigt. Efterspørgslen på brunkul havde i de seneste år været meget 

lavere end angivet i godkendelsesprocedurerne. Volumenmodellen blev brugt til at 

retfærdiggøre undtagelserne fra vandrammedirektivet. Men hvis det grundlag, der blev anvendt 

til at ansøge om undtagelse, ikke var korrekt, var det en overtrædelse af direktivet.  

 

På spørgsmålet om, hvorvidt projekterne for regenerering var vellykkede, svarede Hannes 

Wilhelm-Kell, at dette var en sjældenhed. Miljøprojekter vedrørende genbosættelse af truede 

arter manglede ofte en form for resultatkontrol. Myndighederne havde i høj grad fokus på 

turisme for så vidt angik rehabiliterede områder. Vandkvaliteten i kunstige søer er dog ofte 

ringe, og det frarådes at svømme i dem. 30 000 hektar af det regenererede område blev lukket 

igen efter åbning, fordi jorden var ustabil på grund af stigende grundvand.  

 

På spørgsmålet om relationerne mellem borgerne påpegede Hannes Wilhelm-Kell, at et 

andragende på regionalt plan identisk med andragende nr. 1012/2017, der opfordrede til at 

stoppe yderligere minedrift i regionen, havde samlet mere end 120 000 underskrifter. På samme 

tid havde brunkulsindustrien lanceret et initiativ til at opretholde status quo for så vidt angik 

minedriften. Selv om dette initiativ modtog økonomisk støtte og blev fremmet af 

kulminesektoren og endda i offentlige organer, tiltrak det ikke mere end 60 000 underskrifter. 

Efter andragerens opfattelse var dette et bevis på, at folkets vilje var helt klar. Der var andre 

borgerinitiativer, der fokuserede på fremtiden for Lausitz-regionen, som nu er gået sammen 

under ét tag kaldet "Lausitzer Perspektiven" (perspektiver for Lausitz). Men chancerne for at 

gennemføre initiativerne var ikke gode. Ifølge andragerne var det nødvendigt med større 
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inddragelse af borgere og lokale myndigheder på parlamentarisk niveau for at gøre disse ideer 

til en succes. Oliver Powalla tilføjede, at indbyggerne i de omkringliggende områder af miner 

og kraftværker arbejdede i eller for minerne, og at der var en vis støtte til brunkulsudvindingen. 

Men dette var et mindretal under påvirkning af en stærk industriel lobby. Denne lobby 

kontrollerede ligeledes delstatsregeringen i Brandenburg. Berlin havde besluttet at udfase 

kulminedriften, men importerede samtidig store mængder energi fra brunkulsminer i 

Brandenburg. Under den fælles planlægning af landområderne i delstaterne Berlin og 

Brandenburg havde Berlin mulighed for at lægge pres på Brandenburg med hensyn til en 

udfasning af brunkul. Dette har Berlin dog valgt ikke at gøre.  

 

Andrageren blev desuden overrasket over reaktionen fra ministerpræsidenterne i begge 

delstater, Sachsen og Brandenburg, på den svenske virksomhed Vattenfalls plan om at sælge 

mineselskabet. De var rejst til Sverige og havde opfordret selskabet til at fortsætte minedriften 

i regionen med henblik på frem for alt at beskytte arbejdspladser. Kulminesektoren var dog i 

sammenligning med andre industrier ikke længere den førende arbejdsgiver i regionen.  

 

Tyskland havde engang stået i spidsen for sektoren for vedvarende energi. Den tyske lov om 

vedvarende energikilder fastsatte imidlertid en afgift på 2,5 cent/kWh for enhver, der 

producerede sin egen vedvarende energi og brugte denne kraft til egne formål. Denne 

forordning havde fastfrosset en yderligere udvikling af nye teknologier inden for sektoren, en 

situation, som er særlig skadende for SMV'er. LEAG var ikke længere den ledende industrielle 

magt i Brandenburg. Sektoren for vedvarende energi beskæftiger i dag 30 000 mennesker. 

Videnskabelige data beviste, at det var muligt at opnå et energimiks med 80 % af vedvarende 

energikilder. Brandenburg havde fastsat sine klimamål. Men ifølge Axel Kruschats opfattelse 

ville disse mål ikke kunne opnås på delstatsniveau. For at nå målene, og i betragtning af at 60 

% af drivhusgasemissionerne stammer fra brunkul, var der behov for en fuld udfasning af 

brunkulsudvinding.  

 

Som led i sin revision af energistrategien havde Brandenburg bestilt en prognoserapport. De 

videnskabelige institutter, der deltog i undersøgelsen, accepterede i vid udstrækning, at en 

strukturændring i Lausitz-regionen som følge af udfasning af brunkulsudvindingen ikke ville 

finde sted før 2038. Faktisk ville demografiske ændringer sikre situationen, og der ville derfor 

ikke være behov for tvungen redundans. Det var nødvendigt at inddrage den næste generation, 

når der blev drøftet strukturelle ændringer.  

 

Med henvisning til samarbejdet mellem det sorbiske samfund og myndighederne og til 

samfundets fremtid fremhævede Hannes Wilhelm-Kell, at rådet for sorbiske anliggender kun 

var et rådgivende organ, der ikke havde nogen vetoret eller reel magt. Medlemmerne af rådet 

arbejdede på frivillig basis. Ordningerne for valg til rådet foregik på meget demokratisk vis. 

Rådet havde øget bevidstheden om visse minoritetsspørgsmål og havde forsøgt at blødgøre 

visse af delstatsregeringens beslutninger som f.eks. fragmentering af bosættelsesområder som 

følge af den regionale regerings reorganisering. 

Hans-Wilhelm Kell bekræftede, at Brandenburg yder støtte til læreruddannelse med henblik på 

undervisning i det sorbiske sprog på Leipzig Universitetet. Budgettildelingen var imidlertid 

begrænset og ikke tilstrækkelig til at nå målet om at uddanne 100 lærere med de nødvendige 

tosprogede færdigheder i overensstemmelse med behovene i de næste 20 år.  
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Torsdag den 15. februar 2018 

 

Møde med repræsentanterne for Lausitz Energie Bergbau AG og Lausitz Energie Kraftwerke 

AG (LEAG) og besøg på kraftværket Schwarze Pumpe. 

 

Efter en times rundvisning på kraftværket Schwarze Pumpe gav Wolfgang Rolland en 

præsentation af selskabet. LEAG var en traditionel og veletableret virksomhed i regionen. I 

Lausitz har man haft tradition for minedrift i mere end 150 år. I en periode på 12 år (indtil 

oktober 2016) ejede den svenske virksomhed Vattenfall selskabet. For halvandet år siden 

besluttede Vattenfall at fjerne brunkulsudvinding fra sin portefølje. De to nye ejere af selskabet 

er EPH og PPF, som begge er tjekkiske selskaber. Selskabet har kulminer i Brandenburg og 

Sachsen, tre kraftværker i Lausitz, to enheder i Lippendorf nær Leipzig samt to små gasværker 

og beskæftiger sig også med forarbejdning. Ifølge Wolfgang Rolland producerer LEAG 8 % af 

den konventionelle elektricitet, der produceres i Tyskland, hvilket svarer til ca. 10 % af al 

elektricitet, der anvendes i Tyskland. LEAG har på nuværende tidspunkt 8 000 ansatte. Salget 

af selskabet til de tjekkiske investorer førte ikke til tab af arbejdspladser, men derimod til 

skabelse af yderligere arbejdspladser. I 2007 udarbejdede Vattenfall en langsigtet plan frem til 

år 2050. Med ændringerne i det politiske miljø satte LEAG nye tærskelværdier efter salget og 

fremkom i marts 2017 med en ny plan for regionen for de næste 25-30 år. Dette markerede et 

klart skridt tilbage i forhold til det, der var planlagt af Vattenfall. To tidligere planlagte nye 

miner vil ikke blive anvendt, og kulproduktionen fra kraftværkerne Jänschwalde og Nochten 

vil blive reduceret. Om 25-30 år ville der sandsynligvis ikke være nye miner i regionen, og der 

vil ikke blive bygget nye kraftværker. Derfor måtte 25-30 år også regnes for at være selskabets 

resterende levetid. I løbet af denne periode vil selskabet gennemgå en omstrukturering sammen 

med personalet. Denne periode ville ifølge Wolfgang Rolland endvidere være tidsrummet for 

regionen til at planlægge alternativer til kulminedrift, der for øjeblikket genererer 1,4 mia. EUR 

hvert år. I perioden 2020/2023 ville der i Tyskland være mangel på garanteret konventionel 

energi. Der ville være en høj efterspørgsel i disse år, og elektricitet ville skulle importeres fra 

udlandet. Wolfgang Rolland tilføjede, at LEAG ligger foran klimamålene på både nationalt plan 

og på EU-plan.  

 

På spørgsmålet om, hvorvidt LEAG bidrager til omkostningerne ved regenerering af gamle 

brunkulsminer, svarede Wolfgang Rolland, at der er to selskaber, LEAG og LMBV, inden for 

minesektoren i regionen. Den tyske forbundsregering overtog miljøforpligtelserne efter 

genforeningen i 1990. LMBV, der blev oprettet i 1994, skal tage sig af de gamle faciliteter fra 

det tidligere DDR, for hvilke de var nødt til at tage det territoriale ansvar. LEAG er lovmæssigt 

forpligtet til selv at finansiere regenereringsarbejdet for de nye miner, efter at den aktive 

minedrift er afsluttet. I henhold til tysk handelslovgivning skal LEAG frembringe årlige 

reserver med det formål at regenerere jorden. Repræsentanterne gav eksemplet på en tidligere 

mine, der drives af LEAG nær Cottbus, og som nu er omdannet til en sø. LEAG betalte samtlige 

regenereringsomkostninger, der lød på 250 mio. EUR. Thomas Penk tilføjede, at 

myndighederne i Brandenburg og Sachsen havde udarbejdet masterplaner for 

brunkulsudvinding og deres gennemførelse. Disse planer indeholdt oplysninger om den type 

overfladeareal, der skal regenereres i overensstemmelse med den type aktivitet, der fandt sted i 

området før minedriften. Rammeplaner på lavere niveau beskrev mere detaljeret særlige 

planlægningsarrangementer som f.eks. en tidsramme.  

 

Margrete Auken anmodede om statistikker for CO2-udledningerne, der var forårsaget af 

LEAG's brunkulsudvinding. Wolfgang Rolland svarede, at LEAG allerede har nået det mål, 
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som Tyskland har sat med henblik på at reducere CO2-udledningen med 40 % senest i 2020. 

Brunkulsudvinding ville for øjeblikket spille en nødvendig rolle i energimikset. LEAG havde 

skullet indberette emissionsdata, herunder den totale koncentration og absolutte mængde, på 

årsbasis til Brandenburgs ministerium for udvikling af landdistrikter, miljø og landbrug. 

Selskabet ville sigte mod at anvende brunkul på den mest effektive måde. Det betragter sig selv 

som en støtte til vedvarende energikilder. I tider, hvor der blev genereret tilstrækkelig vindkraft, 

ville enheder i LEAG-kraftværker endda gå offline. LEAG havde tillige forsøgt at 

implementere kulstofopsamling og -lagringsystemet (CCS), men det var desværre ikke 

lykkedes.  

 

På Margrete Aukens spørgsmål om foranstaltninger truffet i forhold til at stabilisere ikke-

adgangsområder gentog LEAG-repræsentanterne, at LMBV siden 1994 har skullet kontrollere 

disse områder. Mange åbne brud i det tidligere DDR blev lukket natten over, uden at der var 

iværksat nogen egentlig oprydning. LMBV havde været nødt til at beskæftige sig med 

adskillige problemer forårsaget af udpint jord og havde oplevet visse tilbageslag i løbet af de 

sidste ti år. LEAG havde lært af erfaringerne fra LMBV og havde forsøgt at undgå disse 

virkninger, når de regenererede deres åbne brud. Selskabet havde til hensigt at ændre systemet 

med henblik på at forsegle jorden.  

 

Margrete Auken bad også om at få bekræftet, at bevisbyrden i tilfælde af husskader ligger hos 

husets ejer. LEAG bekræftede, at husindehaveren efter tysk lov skal bevise, at skaden på huset 

skyldtes minedrift. Dette er tilfældet for minedrift i åbne brud, og grunden til dette er, at der 

ikke er nogen huse over minerne, der som følge heraf ikke har nogen direkte indvirkning på 

husene. Den eneste reelle risikofaktor, der kunne forårsage skade, var grundvandet. Skader ville 

ikke være reglen, men undtagelsen.  

 

LEAG-repræsentanterne henviste endvidere til beskyldningen om, at de havde flyttet 

målepunkter, og forklarede, at målepunkterne var en del af driftsplanen og licensproceduren. 

Selskabet ville ikke flytte punkterne, og beskyldningerne var desuden blevet kontrolleret af 

myndighederne.  

 

Møde med repræsentanter for Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft 

mbH (LMBV GmbH) 

 

Mødet blev indledt med en meget omfattende teknisk redegørelse ved repræsentanterne for 

LMBV, der gav et generelt overblik over selskabet. I deres redegørelse forklarede de yderligere 

årsagerne til problemet med den omfattende forurening af floden Spree og tilstødende floder 

som påpeget i andragende nr. 1012/2017 samt de foranstaltninger, som selskabet har truffet for 

at løse problemet.  

 

Selskabet blev oprettet i 1994. Det har 653 ansatte, der arbejder på tre forskellige steder. 

LMBV's ansvarsområde omfatter et areal på 1 310 km². Ejeren af LMBV er 

Forbundsrepublikken Tyskland, repræsenteret af forbundsfinansministeriet. Selskabet 

finansieres på grundlag af en aftale, der er indgået mellem føderale og regionale organer. 

LMBV var i de første fem år af dets eksistens ansvarlig for udfasning af aktive brunkulsminer 

fra DDR-tiden. Disse miner indstillede deres drift i 1999. Siden da har selskabet koncentreret 

sine aktiviteter om rehabilitering af tidligere brunkulsudvindingsområder som f.eks. 

omdannelsen af jorden til ny og konstruktiv anvendelse såvel som overvågning af 

vandområdernes tilstand både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Aktiviteterne omfatter 
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området fra Görlitz til Berlin. Der var i mange år sket et betydeligt fald i grundvandsstanden, 

og syreindholdet i visse kunstige søer var stadig ret højt. Der sendes fartøjer med henblik på at 

behandle vandet og øge dets pH-værdi. Foruden jernoxid er indholdet af sulfat også et kritisk 

element, da det — selv om det hverken kan ses eller lugtes — i alt for høje 

koncentrationsniveauer kan give kvalme.  

 

Margrete Auken spurgte, om der fortsat var en risiko for, at aktiv brunkulsudvinding kunne 

skabe det samme problem. LMBV bekræftede, at den nuværende minedrift kunne medføre 

sammenlignelige problemer i de kommende år. Problemet med vandkvalitet, som LMBV var 

oppe imod, skyldtes imidlertid minerne i det tidligere DDR, som blev nedlagt, og hvor der ikke 

var blevet truffet nogen foranstaltninger i forhold til at forhindre problemerne. Nuværende 

operatører som LEAG har den fordel, at de kan se på de foranstaltninger, der blev truffet af 

LMBV, og forberede sig på at undgå lignende problemer de kommende år. Et eksempel var, at 

LEAG ikke pumper alt vandet ind i floden Spree, men distribuerer det til forskellige floder. 

LMBV havde tillige arbejdet tæt sammen med LEAG på forskningsprojekter, med økonomisk 

deltagelse fra LEAG.  

 

Repræsentanterne oplyste desuden, at de samarbejder tæt med alle interessenter, herunder med 

hensyn til at støtte borgerinitiativer. Selskabet organiserer regelmæssige høringer og møder 

eksperter i sagen. Det samarbejder ligeledes med det Tekniske Universitet-Cottbus om 

forskning inden for mulige behandlinger som f.eks. kalkning. Selskabet var medlem af 

"International Mine Water Association". Gennem denne forening var der mulighed for at drøfte 

den rigtige tilgang til at løse problemet. Drøftelserne har vist, at ingen har fundet bedre metoder. 

LMBV har arbejdet yderst gennemsigtigt og uploadet alle dokumenter til sin hjemmeside. 

Selskabet påtager sig også forskellige PR-aktiviteter.  

 

På spørgsmålet om, hvorvidt LEAG medfinansierede LMBV-foranstaltninger, eftersom de 

nyder godt af dem for deres fremtid, bekræftede repræsentanterne på ny, at den nuværende 

operatør er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af aktiv minedrift. LEAG havde 

medfinansieret adskillige pilot- og forskningsprojekter i samarbejde med LMBV.  

 

LMBV's repræsentanter forklarede desuden, at der var anmodet om undtagelse fra 

vandrammedirektivets krav om kvaliteten af flodvand, men ikke for de kunstige søer. 

 

LMBV bemærkede ligeledes, at oprydningsstrategier for regenerering af jorden indtil år 2010 

ikke har haft succes med hensyn til at sikre jordens stabilitet, hvilket også skyldtes et 

geoteknologisk fænomen. I 2011 havde det været nødvendigt at lukke 17 000 hektar jord på 

grund af ustabilitet. LMBV har siden 2011 arbejdet intensivt på sagen og har nedsat et 

rådgivende råd for at finde ud af, hvordan der kan sikres stabilitet. LEAG er ligeledes medlem 

af det rådgivende råd med henblik på hurtigere at kunne reagere på problemet med jordens 

ustabilitet. 

 

Der var endvidere en henvisning til slambehandling, og tilgangen lød på, at slamdannelse så 

vidt muligt skulle undgås ved hjælp af behandling på stedet samt en hensigtsmæssig 

bortskaffelse og oprensning, hvortil det blev taget til overvejelse at genbruge dele af slammet i 

værdikæden. 

 

Margrete Auken stillede spørgsmålet om kvaliteten og mangfoldigheden af den gendyrkede 

jord. LMBV bekræftede som svar på dette, at gødning ville forbedre jordkvaliteten. Jordarealer 
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ville blive omdannet til skov, landbrugsjord og naturreservater. Visse områder ville blive 

efterladt som brakjord, og deres udvikling ville blive overladt naturen. Visse syresøer var blevet 

efterladt uberørte med det formål at observere deres udvikling. En undersøgelse i 2017 om den 

naturlige udvikling af de tidligere mineregioner har bekræftet, at forsvundne arter i de sidste 20 

år har fundet habitat i dette område.  

 

Pal Csáky spurgte, hvor stort et område af de tidligere miner, der var blevet rehabiliteret. LMBV 

anførte, at 80 % af arbejdet trods enkelte udfordringer vedrørende stabilitet var blevet afsluttet 

i forhold til at opnå en grundlæggende offentlig sikkerhed. 10-15 % af de åbne brud var blevet 

fuldstændigt konverteret. Senest i 2030-2035 ville gendyrkningen af området under LMBV's 

ansvar være mere eller mindre færdig. Langsigtet overvågning ville dernæst skulle 

gennemføres. 

 

Møde med borgmesteren og repræsentanter for byen Cottbus. 

 

Borgmesteren i Cottbus hilste delegationen velkommen og gav nogle oplysninger om byen. 

Cottbus er den næststørste by i Brandenburg. Den har i dag 100 000 indbyggere og en 

arbejdsløshedsprocent på 6,3 % (sammenlignet med en arbejdsløshedsprocent på omtrent 30 % 

i 1990'erne). Cottbus er desuden den største tosprogede by i Tyskland. Den er samtidig en af de 

mest forgældede byer i det tidligere DDR med en gæld på 250 mio. EUR.  

 

Borgmesteren bekræftede endvidere, at der en betydelig igangværende debat om byens 

økonomiske situation. Brunkulsudvinding er vigtig for regionen, eftersom det er den sektor med 

de få job af høj kvalitet. Men man kan ikke løbe fra den kendsgerning, at brunkulsudvinding 

vil blive udfaset på et tidspunkt, selv om overgangen vil tage tid. Det har taget næsten 30 år for 

arbejdsløshedsprocenten at falde markant. Langt de fleste mennesker ville ikke længere arbejde 

i det job, de oprindeligt var blevet uddannet til. Bekymringerne over udfasningen skal tages 

alvorligt. En balanceret tilgang er nødvendig for at undgå et pludseligt chok.  

 

En anden udfordring er, at 4,3 % af befolkningen i Brandenburg bor i Cottbus, samtidig med at 

15 % af delstatens flygtninge også har til huse her. Denne situation har ført til konflikter blandt 

lokalbefolkningen. For at afhjælpe denne spænding har borgmesteren anmodet om hjælp fra 

den delstatsregeringen.  

 

På spørgsmålet om perspektiverne for at skabe en bæredygtig fremtid svarede borgmesteren, at 

man er i færd med at undersøge de typer industrier, der kan slå sig ned i regionen. Byen vil 

snart have en af de største kunstige søer i området. Det er ydermere blevet planlagt at bruge 

denne sø til økonomiske formål. I øjeblikket udarbejdes der en undersøgelse af potentialet i 

varmepumper i forhold til at distribuere varme til husholdninger i byen.  

 

Pal Csáky spurgte borgmesteren om, hvorvidt brunkulsindustrien fremkaldte 

sundhedsproblemer som f.eks. lungekræft eller kronisk bronkitis. Borgmesteren svarede, at han 

på nuværende tidspunkt ikke kunne bekræfte rapporter om sådanne sygdomme. Anstændige 

miljøbeskyttelsesforanstaltninger efter genforeningen havde ført til forbedringer af 

miljøbeskyttelsen og til, at der ikke længere er tale om en sundhedsrisiko.  

 

Tatjana Ždanoka spurgte om brugen af det lokale sprog. Anna Kossatz-Kosel bekræftede, at det 

sorbiske sprog er i fare, og at byen og regionen har specielle bånd til sine naboer og gennemfører 

projekter vedrørende kulturelle og sproglige spørgsmål. Eksempler herpå er kontakter med 
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museer, f.eks. i Zielona Góra i Polen, men også med museer i Tjekkiet. Sproget fremmes også 

i selve byen. Forvaltningens jobtilbud kræver specifikke sprogkundskaber i sorbisk. Siden 2016 

har en ungdomskoordinator arbejdet på det nedresorbiske gymnasium. Byen forsøger på mange 

måder at tillade folk at bruge og bevare det sorbiske sprog primært som et kulturelt aktiv. Det 

sorbiske sprog var ikke en drivkraft for økonomien. Anna Kossatz-Kosel sagde, at skolebøger 

og undervisningsmateriale på det sorbiske sprog var et vigtigt emne, især på gymnasieniveau. 

Produktionen af sådanne materialer var en udfordring, bl.a. fordi det sorbiske sprog i 

modsætning til andre regionale sprog eller minoritetssprog ikke har noget hjemland. Adgang til 

forskellige programmer til beskyttelse af regionale sprog og minoritetssprog ville blive værdsat. 

Byen havde indsamlet underskrifter til borgerinitiativet "Minority Safe Pack – one million 

signatures for diversity in Europe".  

 

Desuden tilegnede unge sig det sorbiske sprog. Visse af dem studerede også sproget på Leipzig 

Universitetet. Små børn kunne tilmeldes i to børnehaver i byen, hvor der tales sorbisk. Andelen 

af børn med sorbisk som modersmål i disse børnehaver er 10 %.  

 

 

Møde med Welzows borgmester og repræsentanter for Proschim, Welzow-distriktet. 

 

Borgmesteren gav en præsentation af byen Welzow, som omfattede visse relevante data. Byen 

har 3 500 indbyggere og er omgivet af åbne minebrud. Den lider af konsekvenserne af 

brunkulsudvinding som f.eks. luft- og støjforurening. I 2009 havde byen et budgetunderskud 

på 3,9 mio. EUR. Siden 2007 har operatørens planer for brunkulsudvinding været årsag til 

borgernes bekymring. Byen havde underskrevet en rammeaftale med den tidligere operatør 

Vattenfall, der omfattede specifikke midler til støtte for lokalsamfundet. Denne aftale gjorde 

det muligt at finansiere infrastrukturprojekter, der havde en stor indflydelse på byen. 

Borgmesteren udtrykte ønske om et stærkere engagement fra den nuværende 

brunkulsudvindingsvirksomhed, LEAG, som havde ydet 530 000 EUR i fællesskabsmidler for 

2018. I 2011 blev der givet et klart signal om, at genbosættelse af dele af byens område var 

krævet. Byen begyndte at forberede sig på flytningen både inden for og uden for byens grænser. 

Borgmesteren bekræftede, at genbosættelsen påvirker alle sektorer i det daglige liv og har en 

indflydelse, der kun delvis kan kompenseres.  

 

Derefter udtalte tre repræsentanter for Proschim-distriktet sig om situationen set ud fra deres 

synspunkter. De henviste til deres personlige erfaringer med brunkulsudvinding rundt omkring 

i byen og til de udfordringer, de stod overfor i dag. De fremhævede de skader, som 

brunkulsudvinding forårsagede på miljøet som f.eks. tab af enorme landområder, såsom skove 

og naturlige søer, og andre negative konsekvenser som f.eks. den sociale virkning af 

genbosættelser. De gav også udtryk for, at de beslutninger, der var blevet truffet i løbet af de 

seneste årtier, herunder fritagelsen for afgifter på millioner af euro, havde til formål at beskytte 

brunkulsindustriens interesser. Repræsentanterne anmodede om en passende kompensation. De 

afviste idéen om, at brunkul var omkostningseffektivt, og de forsvarede muligheden for at skifte 

til vedvarende energi. En stor del af det brunkul, der produceres i regionen, ville blive 

eksporteret til Tjekkiet. Repræsentanterne nævnte desuden den manglende gennemsigtighed i 

forhold til de 1,7 mia. EUR i støttemidler, der angiveligt var sat til side, og som LEAG til dato 

ikke havde givet tilsagn om. 

 

Møde med den administrerende direktør for Domowina Regionalverband Niederlausitz e.V. 
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Siden 2015 har Koinzer været administrerende direktør for Domowina i Nedre Lausitz. Han 

udtalte, at Brandenburg i 2014 reviderede loven om beskyttelse af den sorbiske/vendiske 

minoritet. Som en del af denne revision blev Domowina anerkendt som det organ, der 

repræsenterede minoritetens interesser. Der var dog stadig meget, der skulle gøres for at sikre, 

at Domowina blev konsulteret og hørt.  

 

Koinzer gav nogle oplysninger om den generelle situation for sorberne i Brandenburg: antallet 

af sorbiske indbyggere var i dag langt mindre end tidligere. I 1880 havde en akademiker besøgt 

alle landsbyerne og havde vurderet folkets sproglige evner. På det tidspunkt talte mellem 90 og 

97 % af indbyggerne i landsbyerne omkring Cottbus sorbisk. Situationen var dog siden 1981 

blevet forværret af politiske årsager. Der var blevet gjort visse fremskridt siden genforeningen 

i 1990. Det blev sikret, at der undervistes i det sorbiske sprog i visse dagplejefaciliteter og 

børnehaver i regionen. I DDR-tiden var dette desværre ikke muligt. Sproget var af politiske og 

religiøse årsager gledet i baggrunden hos familier og blev ikke længere videreført fra forældre 

til børn. Dette havde ført til den nutidige situation, hvor bedsteforældre eller oldeforældre talte 

sorbisk med deres børnebørn, hvorimod generationen mellem bedsteforældre og børnebørn ikke 

talte sorbisk.  

 

Koinzer forklarede, at Domowina var en paraplyorganisation med adskillige regionale 

foreninger og i alt 7 600 medlemmer. Dens struktur blev bestemt af, at der var sorbiske 

indbyggere i både Brandenburg og Sachsen, og at de boede i forskellige kommuner. I øjeblikket 

var der 60 000 medlemmer af den sorbiske minoritet; 40 000 i Sachsen og 20 000 i 

Brandenburg. Med henblik på at sikre, at kontakterne mellem dem, der kæmper for de sorbiske 

interesser, og forvaltningen blev opretholdt, blev foreningens interne struktur tilpasset. De 

eksisterende fire regionale foreninger i Brandenburg blev i 1991 fusioneret for bedre at kunne 

forene deres kræfter og tale med én stemme. Domowina i Nedre Lausitz var en registreret 

forening, der tilhørte en række paraplyorganisationer. Der var Domowina-grupper i hver 

landsby, og den regionale forening var den juridiske repræsentation af disse grupper. 

Foreningen Domowina i Nedre Lausitz bestod i 2009 af 1 800 medlemmer, og i dag var der 

over 2 400 medlemmer. Dette viste, at medlemskabet i de sidste 10 år langsomt, men gradvist, 

var steget, men det betød ikke nødvendigvis, at antallet af sorbisktalende var steget. Langt flere 

mennesker identificerede sig imidlertid nu som sorbere, og de ønskede at genfinde deres 

sorbiske traditioner og rødder og at udtrykke deres identitet ved at blive medlem af Domowina.  

 

På spørgsmålet om udfordringer i forbindelse med digitalisering svarede Koinzer, at 

digitalisering udgjorde en reel mulighed for minoritetssprog, fordi minoriteter kunne udnytte 

de nye teknologier. De sorbere, der blev spredt rundt om i Tyskland under deres studier, kunne 

holde kontakten og kommunikere på sorbisk. Koinzer, der selv studerede i Leipzig, kunne lytte 

til den sorbiske radio i en time om dagen. Det reelle problem for mindretalssprog tidligere, især 

dem, der ikke havde et moderland, havde været, at der, hver gang der blev udviklet en ny type 

medier, kun blev taget hensyn til mindretalssprog på et senere tidspunkt, hvor teknologien 

allerede var forældet. Dette havde været tilfældet med hensyn til dvd'er, og det sorbiske 

samfund stod stadig over for dette problem på mange områder. Delstaten Sachsen havde 

gennemført et program til digitalisering af det øvresorbiske sprog, og for to år siden var der 

endelig blevet stillet et staveprogram til rådighed for sorbisk. Blandt udfordringerne var 

spørgsmålet om rettigheder samt mangel på menneskelige ressourcer. Der var ydermere en 

risiko for, at unge ikke ville få praktisk erfaring med sproget.  
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Koinzer erklærede, at det vigtigste skridt havde været oprettelsen af kontoret i Ministeriet for 

Videnskab, Forskning og Kultur i 2015 med henblik på at beskæftige sig med såvel religiøse 

spørgsmål som med sorbiske/vendiske spørgsmål. Det at have den rette kontaktperson på det 

rette niveau var et gevaldigt skridt i den rigtige retning, især fordi den ansvarlige person var 

meget proaktiv.  

 

Brandenburgs delstatsparlament vedtog i 2016 en plan for foranstaltninger til bevarelse af det 

sorbiske sprog. Ifølge Koinzer kunne visse dele af planen have været mere detaljerede. Men 

han bedyrede samtidig, at planen var den første af sin art, og når viljen var der, kunne man opnå 

en masse. Visse foranstaltninger blev også støttet gennem finansiering. Tosprogede 

børnepasningsfaciliteter kunne ansøge om at fungere som rådgivende børnehaver for andre 

dagplejefaciliteter i området. De kunne samarbejde med andre børnehaver og tilskynde til, at 

der blev produceret undervisningsmateriale. Dette specifikke initiativ modtog 12 000 EUR om 

året.  

 

Cottbus var det bedste eksempel i Nedre Lausitz på brugen af det sorbiske sprog i 

offentligheden, eftersom 90-95 % af byskiltene var tosprogede. Koinzer understregede dog, at 

det er vigtigt at betragte hvert af livets specifikke områder som et sprogligt miljø. Han gav 

eksemplet på den lokale zoologiske have, hvor sorbisk blev ignoreret, hvorimod der var 

forklarende skilte på tysk, engelsk og polsk.  

 

På spørgsmålet fra Pal Csáky om, hvordan sorbisk passede ind i uddannelsessystemet, svarede 

Koinzer, at den sorbiske børnehave, der blev åbnet i Cottbus i 1998, havde markeret et stort 

skridt fremad. I skoleundervisningen blev fag med megen kommunikation, som f.eks. historie, 

imidlertid kun tilbudt på tysk. Seks grundskoler havde tosprogede læseplaner, men der var ikke 

en ensartet tilgang til tosprogede emner. I gymnasierne undervistes der i forskellige fag på to 

sprog. Dette havde også at gøre med den tilgængelige lærerstab. Der manglede kontinuitet i 

skolesystemet; mere kontinuitet ville føre til større effektivitet. En anden udfordring var 

undervisningsmaterialet. Det tog op til to år, før en skolebog var oversat, og indholdet var på 

det tidspunkt delvist forældet. Eftersom der ikke stod meget undervisningsmateriale til 

rådighed, udviklede lærerne det selv på frivilligt grundlag, hvilket udgjorde en stor 

arbejdsbyrde for dem 

 

Der blev stillet et spørgsmål om, hvordan den yngre generation tilegnede sig sproget. Den ældre 

generation talte stadig sproget hjemme, men kæmpede med den unge generation, fordi det 

sprog, de lærte i skolen, var lidt anderledes. Med det gammeldags sprog, der blev talt hjemme, 

var det nemt at genkende den landsby, som personen kom fra. Men for at beskytte og genoplive 

sproget var der brug for en standarddialekt. Koinzer bekræftede, at der var en voksende accept 

af denne ide. Flere og flere unge, der afsluttede skolen, gik meget op i sproget. De studerede 

sproget og blev involveret i Domowina, og der var mange unge repræsentanter i dens bestyrelse. 

Unge mennesker blev mere og mere opmærksomme på sproget. 

 

I 2007 blev der indgået en aftale mellem Domowina og den daværende operatør for 

brunkulsudvinding, Vattenfall, med den begrundelse, at enhver, der tjener på at bruge 

råmaterialer i en region, havde et ansvar for kulturelle og sociale forhold, især hvis 

ødelæggelsen af landsbyer havde en indvirkning på kulturen. Den nuværende operatør havde 

videreført aftalen. Delstatsregeringen havde fastslået, at ejeren af minerne skulle stå til ansvar 

over for det sorbiske samfund. Der var håb om, at forpligtelsen ville blive overholdt, og at 

regeringen ville overvåge, i hvilket omfang forpligtelserne blev opfyldt. Domowina mødtes 
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med repræsentanter for LEAG to gange om året for at drøfte relevante spørgsmål. Disse 

drøftelser var vanskelige og undertiden deprimerende, men førte samtidig til en ærlig 

udveksling af synspunkter. 

 

Møde med Andreas Stahlberg, ekspert og rådgiver om minerelaterede spørgsmål i 

Schenkendöbern-kommunen. 

 

Andreas Stahlberg arbejder i Schenkendöbern, som er et lille samfund på den tyske side af 

grænsen til Polen. Han er endvidere medlem af den lokale distriktforsamling og medlem af 

Brandenburgs udvalg for brunkulsudvinding. 

 

I sin redegørelse fokuserede han på, hvordan EU-direktiver blev gennemført, når det gælder 

minedrift. 

 

Schenkendöbern består af 16 landsbyer, og kommunen strækker sig over 214 km2. Med hensyn 

til overfladearealet er det den 77. største kommune i Tyskland, men den har kun 3 700 

indbyggere. Hovedaktiviteterne i kommunen er landbrug og skovbrug. Naturaktiver af høj 

kvalitet og bæredygtig turisme er også væsentlige. Schenkendöbern er en kommune, der er 

modstander af minedrift. Forsamlingen vedtog i 2007 en beslutning om, at Schenkendöbern 

ville gøre alt for at forhindre fremtidig minedrift inden for kommunens grænser. Denne 

forpligtelse blev bekræftet i 2014.  

 

Det åbne brud Jänschwalde, der havde været aktivt siden 1976, gik ind på kommunens område. 

Der blev i 2002 indgået en aftale om en regional plan om brunkul. Ifølge de seneste oplysninger 

fra selskabet ville Jänschwalde-delen blive lukket i 2023. EU-lovgivningen indeholder 

strategiske miljøvurderinger (SMV) for planer og programmer, herunder planer om brunkul. 

SMV-direktivet var imidlertid ikke blevet gennemført i national ret på det tidspunkt, hvor den 

regionale plan om brunkul blev vedtaget, hvorfor der ikke var blevet foretaget nogen vurdering.  

 

Kommunens borgere hørte i september 2007 via radioen, at Vattenfall planlagde en ny 

minegang. Planlægningsfasen dertil forventedes at vare indtil 2017. I marts 2017 hørte borgerne 

imidlertid fra LEAG, at denne plan ikke længere ville blive videreført. Planen blev officielt 

skrinlagt i september 2017. Dette havde betydet ti års kamp for tre landsbyer, der ville have 

været blevet flyttet på grund af planen, og for fem nærliggende landsbyer, der ville have været 

blevet påvirket. Over 900 indbyggere ville være blevet berørt af genbosættelsen. Den 

obligatoriske plan om brunkul for den planlagte mine ville have krævet en SEA. Kommunen 

kæmpede hårdt mod planen, og ifølge Andreas Stahlberg var dette aktive engagement en af 

grundene til, at planen blev stoppet. 

 

Et andet problem for kommunen var det delvist statsejede polske selskab PGE's planlægning af 

meget omfattende minedrift i naboområdet Gubin, der ligger på den polske side. 15-16 

landsbyer med mere end 2 500 indbyggere ville være blevet berørt af genbosættelse som følge 

af denne plan. For at udføre planen i praksis godkendte de polske regionale myndigheder i 2011 

en udviklingsplan til gennemførelse. På grund af den grænseoverskridende indvirkning af den 

planlagte operation, f.eks. for så vidt angår grundvandsstanden, var der behov for at udføre en 

strategisk konsekvensanalyse. Schenkendöbern-kommunen deltog i den grænseoverskridende 

høring. Parallelt hermed havde det polske mineselskab i 2015-2016 gennemført en 

grænseoverskridende høring i henhold til proceduren for den europæiske konsekvensanalyse 

(VVM). På grund af den forventede store indvirkning på dens miljø gjorde kommunen sine 
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holdninger klare igen. Ifølge Andreas Stahlberg blev ansøgningen igen takket være kommunens 

engagement lagt på hylden i 2016 på foranledning af mineselskabet. Det forventedes dog, at 

planerne ville blive forelagt igen i første kvartal af 2019. 

 

Andreas Stahlberg kommenterede også på spørgsmålet om, hvad den aktive mine Jänschwalde 

betød for Schenkendöbern-kommunen. Minen havde haft en indvirkning på 

grundvandsniveauet, som var sunket. Officielt afbildes "minedriftens indflydelseslinje" på 

grundlag af en grundvandsdepression på 2 meter. I de mange skovområder og sumpområder, 

der er beskyttede områder under Natura 2000, kan blot få centimeters forandring i 

grundvandsspejlet føre til dramatiske konsekvenser. Andreas Stahlberg understregede, at disse 

skov- og sumpområder i stigende grad tørrede ud, hvilket havde indvirkning på den rige 

biodiversitet. Dele af området er beskyttet af fugledirektivet. Andreas Stahlberg gav nogle 

detaljerede eksempler på indvirkningen på visse søer inden for og uden for minedriftens 

indflydelse, bl.a. Pastlingsøen. Han påpegede endvidere, at myndighederne havde afvist 

forslaget om at bestille en undersøgelse til vurdering af de indbyrdes relationer.  

 

Spørgsmålet om, hvem der var ansvarlig, blev drøftet bag lukkede døre mellem mineselskabet 

og mine- og miljømyndighederne. De berørte mennesker og kommunen, i sin egenskab af ejer 

af området, fik ikke noget at sige endsige offentligheden. Ifølge Andreas Stahlberg var det et 

positivt signal, da ministeriet for udvikling af landdistrikter, miljø og landbrug i marts 2017 

opdagede, at brunkulsudvindingen havde haft en betydelig indflydelse på en af søerne. Der var 

dog stadig ingen lovfæstede krav om forpligtelse eller klart ansvar for mineselskabet. 

Minemyndigheden havde argumenteret for, at det nøjagtige ansvarsniveau stadig skulle 

defineres.  

 

Et andet problem for kommunen var, at projektet for det åbne brud Jänschwalde var blevet lagt 

på hylden. I den lovbestemte plan om brunkul var det blevet planlagt at anlægge en stor kunstig 

sø i dette område. I et nyt forslag fremsat med henblik på regenerering var der planlagt tre 

kunstige søer. Schenkendöbern-kommunen mente, at disse var betydelige ændringer, at planen 

om brunkul skulle ændres, og at der skulle kræves en VVM. For områdets beboere ville 

landskabstypen være af betydning, hvad enten det gjaldt søer eller skovområder. 

Delstatsplanlægningsmyndigheden i Berlin/Brandenburg havde imidlertid udelukket denne 

form for fortolkning og forsøgte at gennemføre planen på en anden måde, hvortil det ikke 

længere ville være nødvendigt at udføre en VVM. Argumentet for beslutningen var, at 

overfladearealet ikke havde ændret sig. Efter Andreas Stahlbergs opfattelse var der en 

interessekonflikt, eftersom minemyndigheden var underlagt forbundsministeriet for økonomi 

og energi. For at deres økonomiske interesser ikke blev bragt i fare, ønskede Brandenburgs 

regering at undgå overtrædelsesprocedurer og så således bort fra dette spørgsmål. 

 

På spørgsmålet om adgang til data fastslog Andreas Stahlberg, at alle obligatoriske data var 

tilgængelige. Disse data manglede dog ofte detaljer. Disse ikke-detaljerede og obligatoriske 

miljødata kunne kun indhentes fra mineselskabet, men ikke fra myndigheden. 

Delstatsregeringen kunne kræve data og derefter stille dem til rådighed, men gjorde det 

desværre ikke. Kravene til mineselskabet om, hvilke data der skulle stilles til rådighed, kom fra 

minemyndigheden. 

 

Fredag den 16. februar 2018 

 

Møde med repræsentanter for det nedresorbiske gymnasium (Niedersorbisches Gymnasium) i 
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Cottbus 

 

Delegationen blev hilst velkommen af elever, der var iført traditionelle klædedragter, og som 

bød på brød og salt, samt af skolens kor, der sang nogle sorbiske sange. Derefter gav 

skolelederen, Anke Hille-Sickert, en kort præsentation af skolen, der er en særlig nedresorbisk 

grammatisk skole. Eleverne lærte det nedresorbiske sprog fra dag ét. De kom til skolen med 

forskellige grader af viden – visse af dem talte slet ikke sorbisk, visse havde lært det i 

folkeskolen, og andre havde lært det fra børnehaven og op og var allerede tosprogede.  

 

Elever modtog undervisning i forskellige klasser og grupper på grundlag af deres 

forkundskaber. I visse fag blev der undervist på sorbisk. Lærerne skulle have en relevant 

uddannelse for at kunne tilbyde kvalificeret undervisning på gymnasieniveau. Det var en 

udfordring at finde nok egnede og kvalificerede lærere, der kunne yde tosproget undervisning 

i de sidste par år af den videregående uddannelse. Skolen havde en række sorbiske/vendiske 

kulturelle aktiviteter som f.eks. et kor, dansegrupper, en teatergruppe og skoleorkestre. 

Stiftelsen for det sorbiske folk var med til at finansiere aktiviteterne. For eksempel havde 

stiftelsen, der havde sæde i Bautzen, stillet korlederen til rådighed for skolen.  

 

Skolelederen nævnte et Erasmus+-projekt, som skolen deltog i, og som fokuserede på regional 

kultur og minoritetssamfund. Eleverne havde haft interessante samtaler med den norske partner 

fra det samiske samfund om, hvordan minoriteter kunne deltage i forskellige europæiske lande. 

Eleverne i det nedresorbiske gymnasium syntes selv, at de havde mange facetter. De var stolte 

af at være europæere, men de var også verdensborgere, tyskere fra Brandenburg og sorbere. De 

følte, at de havde en meget mangesidet identitet, som berigede dem. Eleverne lærte at forme 

deres fremtid, og de ville tage deres kompetencer med tilbage til deres hjembyer og landsbyer, 

hvor de kunne være proaktive. 

 

I mødet deltog Komolka, formand for skolesammenslutningen, Geis, en af lærerne, Voskamp, 

der repræsenterede forældrerådet, og eleverne Dennis Groth og Maja Schramm. De 

introducerede alle kort sig selv.  

 

Anke Hille-Sickert udtalte, at det var en udfordring at motivere folk til at lære sorbisk, da det 

er et minoritetssprog uden fædreland. Det var en ekstra opgave og et ekstra arbejde at lære 

sproget, også på grund af det begrænsede antal ajourførte standardundervisningsmaterialer. 

Motivationen var meget afhængig af, hvor meget der blev gjort for at fremme den sorbiske 

kultur i folkeskolen. I den forstand var Anke Hille-Sickert ikke særlig tilfreds. Det varierede 

uddannelsessystem tilbød mange alternativer, hvilket var grunden til, at det nedresorbiske 

gymnasium var nødt til at gøre reklame for sine tjenester. Gymnasiet følte sig ofte meget isoleret 

og uden støtte fra delstatsmyndighederne. Det var ikke altid muligt at tiltrække det minimum 

på 25 studerende, der kræves, for at en klasse kan betragtes som levedygtig. På nuværende 

tidspunkt kunne der i de større klasser ikke undervises på sorbisk i visse større fag. Det var efter 

Anke Hille-Sickerts opfattelse vigtigt at sikre kontinuiteten i undervisningen på det sorbiske 

sprog fra børnehave til afslutningen på gymnasiet. 

 

Maja Schramm understregede vigtigheden af at lære sorbisk og at vende tilbage til rødderne. 

Familien var stolte af, at hun lærte sorbisk. Børn kunne kommunikere med deres bedsteforældre 

på deres modersmål og synge de samme sange. Dette bidragede til at genoplive en kultur, der 

var gået tabt for en generation som følge af den årtierlange assimileringsproces i det tidligere 
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DDR. I dag er stoltheden over at identificere sig som sorber og at tale sproget igen ved at vinde 

indpas blandt dem, der havde opdaget det. Sproget ville også åbne døre til Polen og Tjekkiet. 

 

Ifølge Margrete Auken skulle det at lære det sorbiske sprog ikke være en nostalgisk øvelse, og 

modernisering var også krævet. Repræsentanterne oplyste, at de forsøgte at holde traditionerne 

i live ved f.eks. at bære traditionelle klædedragter. Men der var også indikationer på 

modernisering, for eksempel rock- og popbands, der genoplivede traditioner ved at spille 

traditionelle sorbiske instrumenter til moderne musik. Modernisering og udvikling ville 

ligeledes finde sted gennem de sociale medier. Onlineplatforme blev allerede brugt til at sende 

beskeder på sorbisk.  

 

Repræsentanterne henviste herudover til den sorbiske/vendiske skoleforordning, der for 

øjeblikket blev drøftet på ministerplan. De beklagede, at skolebestemmelserne deri blev 

vedtaget og indført uden nogen form for høring. På baggrund af det seneste udkast fra 

ministeriet for videnskab, forskning og kultur fra oktober 2017 ville det kun være børn med 

forudgående kendskab til sorbisk, der kunne gå på de relevante skoler. Imidlertid ville 60-80 % 

af de potentielle elever mangle forudgående viden og ville ikke længere kunne få adgang til 

sprogundervisning på sorbisk. En vedtagelse af dette udkast til forordning ville få dramatiske 

følger for det nedresorbiske gymnasium og var en reel trussel mod det sorbiske sprog. Forældre 

burde have garanti for, at deres børn ville have adgang til undervisning i det sorbiske sprog.  

 

Ifølge Komolka var elevernes fremtid betinget af sprogets fremtid. Den bedste måde at lære et 

sprog på var at bruge det til at undervise i fag og ikke blot at lære det som fremmedsprog. 

Forestillingen om at lære sorbisk som fremmedsprog – ofte som supplering til læseplanen – 

blev betragtet som en byrde eller som en hindring for at lære andre fremmedsprog. Denne 

konkurrence begrænsede børns og forældres potentielle interesse. Fremtidsudsigter var 

nødvendige, således at børnene kunne bibeholde sproget. Manglen på fritidsaktiviteter for de 

ældre børn var et andet vigtigt spørgsmål. Teenagere havde brug for muligheder for at anvende 

sproget uden for klasseværelset, fordi peer-to-peer-læring var afgørende. Repræsentanterne 

anførte, at de gerne ville have, at det sorbiske sprog blev mere fremtrædende inden for offentlige 

tjenesteydelser, f.eks. ved hjælp af positiv forskelsbehandling i sektoren. På nuværende 

tidspunkt var der ingen reel udsigt til at kunne anvende sorbisk erhvervsmæssigt, hvilket ikke 

tilskyndede unge til at lære det. I indeværende sidste skoleår talte 80 elever sorbisk flydende. 

Kun få af dem ville have erhvervsmæssige fremtidsudsigter i regionen. Mens 

brunkulsudvinding havde haft skadelige virkninger på det sorbiske samfund, var sprogets 

overlevelse forbundet med en modernisering af regionen. 

 

Møde med Torsten Mack, formanden for rådet for sorbiske og vendiske anliggender i 

Brandenburg 

 

Torsten Mack præsenterede sig som formand for rådet for sorbiske og vendiske anliggender i 

Brandenburg. Rådet udfyldte en rådgivende funktion og kontrollerede alle udkast og lovforslag, 

der gik gennem delstatsparlamentet for at observere, om de havde en indvirkning på det 

sorbiske samfund. Artikel 25 i Brandenburgs forfatning fastsatte det sorbiske folks rettigheder 

i delstaten Brandenburg og anførte klart retten til beskyttelse og vedligeholdelse af den 

sorbiske/vendiske identitet og minoritetens bosættelsesområde. Det sorbiske samfund var ifølge 

Torsten Mack stærkt påvirket af brunkulsudvinding. På grund af minedrift var 150 af 

minoritetens bosættelser gået tabt, hvoraf mange var centre for sorbisk sprog og kultur. 

Minoriteten havde ikke råd til at miste endnu en bosættelse. Den eksisterende plan om brunkul 
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tilgodeså efter hans opfattelse kun de sorbiske interesser marginalt. Artikel 25 udgjorde en 

forfatningsmæssig forpligtelse og var meget vigtig i det retlige hierarki. Forskellige rettigheder 

og forpligtelser skulle i henhold til forfatningen afvejes. Han mente imidlertid, at afvejningen 

af interesser og forpligtelser ikke blev udført korrekt i den plan om brunkul, som regeringen 

havde udarbejdet. 

 

EU havde indirekte hjulpet, da delstatsmyndighederne den forudgående måned havde forelagt 

rapporten om sorbere og vendere, hvor de henviste til EU og til henstillinger, der ikke var blevet 

gennemført fuldt ud. Dette var en kritisk tilgang og viste, at der var meget arbejde, der skulle 

gøres. Torsten Mack bekræftede endvidere, at fossile brændstoffer på et eller andet tidspunkt 

ville blive opbrugt, og at det var nødvendigt at bringe det til ophør. Visse af brunkulsselskaberne 

var allerede i underskud. Der ville derfor være behov for en strukturel ændring i regionen, og 

eventuelle sociale chok som følge af ændringen ville skulle afbødes. Der var behov for en 

måldato for udfasningen af brunkul. 

 

Et kig på de på daværende tidspunkt igangværende forhandlinger om en ny koalitionsaftale på 

føderalt niveau gav indtryk af, at Tyskland var ved at sætte tiden tilbage. Mange af de mål, der 

var blevet opstillet tidligere, var blevet reduceret eller helt kasseret, når det gjaldt 

klimaforandringsmålene. Efter Torsten Macks opfattelse var der visse parter på føderalt niveau, 

der konsekvent forsvarede brunkulsindustrien uden hensyn til de fornuftige økonomiske 

modargumenter. Det var efter hans opfattelse sandsynligvis resultatet af 

koalitionsforhandlingerne i Tyskland, der gjorde, at LEAG besluttede at udvide den åbne mine 

Welzow II, som ville påvirke det sorbiske samfund i Proschim. Brunkulsudvinding ville ikke 

længere være økonomisk rentabel, og minedrift i åbne brud er ikke er en moderne teknologi.  

 

Tatjana Ždanoka henviste til minister Ulrike Gutheils svarskrivelse fra januar 2017, hvori hun 

principielt nægtede alle anklager i andragende nr. 0709/2015. Efter Torsten Macks mening 

havde Ulrike Gutheil ret vedrørende det sorbiske sprog og kulturudviklingen. Hun var selv 

meget aktiv og havde forpligtet sig til den sorbiske minoritets rettigheder. Lausitz-regionens 

socio-økonomiske udvikling og det forurenede vand i floden Spree og tilstødende vandområdet 

var et andet problem. Vandet havde været rødt i årevis, men det var først efter, at det røde vand 

var løbet gennem naturreservatet Spreewald, at delstatsmyndighederne var begyndt at vise 

interesse for sagen. Spørgsmålet om forureningen af drikkevandet i Berlin og anmodningen om 

at rense vandet burde tages alvorligt. Torsten Mack var på dette punkt uenig med minister 

Gutheils svar i skrivelsen.  

 

På spørgsmålet fra Tatjana Ždanoka om brunkulsudvindingens legitimitet henviste Torsten 

Mack til forfatningens artikel 25 og til samfundet Hornos officielle klage, i hvilken anklagerne 

spurgte om, hvorvidt denne artikel udgjorde et retsgrundlag på baggrund af hvilket 

nedrivningen af genbosættelsen kunne forhindres. Artikel 25 blev på dette tidspunkt fortolket 

mere lempeligt end forventet ud fra dens udkast. Forfatningen blev som følge heraf nedgraderet, 

og nedrivningen af landsbyen Horno fortsatte. Dette aspekt skulle indgå i overvejelserne. 

Planerne om brunkul var efter Torsten Macks personlige mening ikke helt legitime, fordi det 

forfatningsmæssige mål ikke blev respekteret i fuld udstrækning.  

 

Pal Csáky henviste til mødet med Welzows borgmester og repræsentanterne fra Proschim. På 

dette møde var det blevet klart, at spørgsmålet om brunkulsudvinding var meget ømtåleligt. Der 

blev på dette og andre møder fremført forsvarende argumenter for, hvordan man kunne fortsætte 
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med aktiviteterne, og for hvorvidt man skulle åbne nye miner. Pal Csáky efterspurgte Torsten 

Macks personlige mening og rådets mening.  

 

Proschims indbyggere var ifølge Torsten Mack forberedt på den ødelæggelse, der måske ville 

komme, uanset om bosættelsen blev betragtet som sorbisk eller ej. Mineselskabet ejede 

halvdelen af landsbyen. Den anden halvdel var ejet af beboerne, der havde levet af deres jord i 

flere hundrede år og havde brugt alt, hvad jorden kunne give. Landsbyen kunne være 

selvforsynende i elektricitet. Ideen om at ødelægge denne landsby var en stor politisk fejl, og 

det ville sende de forkerte signaler. Der var også en stor andel af de etnisk sorbiske beboere i 

landsbyen, der gerne ville genoplive sproget. Forestillingen om, at samfundet kunne forsvinde 

på grund af brunkulminedrift, blev opfattet som en stor trussel.  

 

Spørgsmålet om, hvorvidt der stadigvæk var brug for brunkul, skulle overvejes, da det var 

indlysende, at teknologien ikke længere var rentabel. Hovedselskabet selv var af økonomiske 

årsager ikke længere interesseret og var allerede i færd med at skære ned i driften og 

produktionen. Som følge heraf blev planerne for det åbne brud Jänschwalde Nord skrinlagt. Det 

eneste kraftværk, der ville forblive aktivt var Schwarze Pumpe. Under hensyntagen til dette 

kraftværks fremtidige udsigter og livscyklus var det nødvendigt at tænke på de pågældende 

brændstoffer og undgå yderligere åbne minebrud. Proschims genbosættelse ville medføre tab 

af bæredygtige job skabt på grundlag af strukturelle ændringer. 

4. Ny politiske udvikling siden undersøgelsesmissionen 

Lanceringen af en kommissionen om "Vækst, strukturændringer og beskæftigelse" er et af 

punkterne i den tyske koalitionsaftale, der blev undertegnet den 12. marts 2018. Formålet med 

denne kommission er at udarbejde en handlingsplan senest i udgangen af 2018. En del af planen 

ville beskæftige sig med begreber vedrørende udfasning af kulkraftproduktion med en konkret 

slutdato og de nødvendige retlige, økonomiske og sociale foranstaltninger i forbindelse med de 

strukturelle ændringer. Der ville blive oprettet en fond på føderalt niveau med det formål at yde 

finansiel støtte til de berørte regioner. Kommissionen består af 4 formænd og 24 medlemmer. 

Medlemmer af den tyske Forbundsdag og repræsentanter fra de tyske delstater deltager også i 

møderne. Kommissionen holdt sit første møde den 26. juni 2018.  

5. Konklusioner og henstillinger 

Spørgsmålet om brunkulsudvinding i Lausitz-regionen er et meget alvorligt og komplekst 

spørgsmål. Det har stor indvirkning på miljøet og borgerne i regionen, blandt andet det sorbiske 

samfund.  

På trods af åbne drøftelser i Potsdam med repræsentanter for tre ministerier i delstaten 

Brandenburg, som er involveret i alle de anliggender, der rejses i andragenderne, er der stadig 

uopklarede spørgsmål. Delegationen konkluderede, at den bør undersøge spørgsmålet om, 

hvordan forbundsregeringen ser fremtiden for brunkulsteknologi i både Brandenburg og 

Sachsen.  

Delegationen erfarede, at brunkulsudvinding har en lang historie i Lausitz og konkluderede, at 

der mangler en klar strategi for den økonomiske omstrukturering af regionen efter udfasningen 

af brunkulsudvindingen. Der er akut behov for konkrete foranstaltninger til regionaludvikling.  
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Generelt er brunkulsudvinding ikke den mest moderne teknologi. Det blev klart under besøget, 

at brunkulsudvinding har stærke indvirkninger på miljøet (ødelæggelse af landskabet, vand- og 

luftforurening). Brunkulsindustrien er på grund af sine CO2-udledninger en af de faktorer, der 

hindrer Tyskland i at nå sine emissionsreduktionsforpligtelser.  

Situationen for den sorbiske minoritet i Lausitz-regionen er også et meget komplekst og 

alvorligt problem. Minoritetens sprog og kultur er meget vigtige for Lausitz-regionens 

karakteristika og for den kulturelle mangfoldighed inden for Den Europæiske Union. Sorberne 

står imidlertid over for trusler mod deres kulturelle identitet, og de frygter, at fortsættelsen af 

brunkulsudvinding ville udgøre en trussel mod deres fremtid. Det sorbiske samfund er blandt 

andet bekymret over genbosættelse, jordtab, mangel på dyrkede områder og høj 

miljøforurening.  

Det er interessenters ansvar at støtte det sorbiske samfund på alle niveauer. Delegationen 

værdsætter den indsats, som myndighederne har gjort for at inddrage samfundet i 

beslutningsprocessen, f.eks. gennem rådet for sorbiske anliggender. Udnævnelsen af sorbiske 

repræsentanter på lokalt niveau i kommuner med et sorbisk samfund er også et skridt i den 

rigtige retning. 

Manglen på kommunikation mellem delstatsmyndighederne og NGO'er og andre interessenter 

er et stort problem. Myndigheder kommunikerer ikke relevante data åbenlyst, især 

miljøoplysninger, der stammer fra europæisk lovgivning. Med hensyn til forureningen af floden 

Spree bør myndighederne iværksætte foranstaltninger til forbedring af vandkvaliteten og 

overvågning af forureningsniveauet.  

På baggrund af ovenstående resultater fremsætter Udvalget for Andragender følgende 

henstillinger til de kompetente nationale myndigheder og Kommissionen: 

1. bemærker, at spørgsmålet om brunkulsudvinding er meget komplekst og følsomt og har 

enorm indvirkning på miljøet i Lausitz-regionen og på borgernes liv, især på dem, der 

gennem genbosættelsesplaner er direkte berørt af åbne minebrud; 

2. noterer sig den fælles konklusion, der er opnået af alle interesserede parter om, at 

brunkulsudvinding og brugen heraf i kraftværker skal bringes til ophør; bemærker 

myndighedernes vilje til at undgå en forstyrrende ændring, der kan føre til et 

socioøkonomisk chok; er imidlertid bekymret over manglen på en detaljeret plan i forhold 

til at påbegynde den nødvendige udfasning af denne teknologi og dens erstatning med 

renere løsninger, navnlig vedvarede energi, der kan skabe nye muligheder for 

højtkvalificerede job; mener, at fokus bør være på såvel kampen mod klimaændringer som 

på beskæftigelse og vækst for at stimulere nye beskæftigelsesmuligheder i energisektoren 

og investeringer i moderne teknologier; 

3. understreger den vigtige rolle, som Kommissionens nyligt lancerede platform for 

kulregioner under omstilling spiller, hvilket bør hjælpe regioner med kulmineaktiviteter 

med at identificere, udvikle og gennemføre projekter med potentiale til at kickstarte en 

bæredygtig økonomisk og teknologisk omstilling og muliggøre dialog med mange 

interessenter om politiske rammer og bestemmelser; 

4. anmoder om oplysninger fra forbundsregeringen vedrørende opgaverne og ansvaret hos den 

nyoprettede kommission for brunkulsudvinding; påpeger over for berørte nationale og 

regionale myndigheder vigtigheden af en klar tidsplan for udfasning af brunkulsindustrien 
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og af en konkret plan med specifikke alternative foranstaltninger, der kan imødegå 

udfordringerne forbundet med de nødvendige strukturelle ændringer i Lausitz-regionen; 

mener, at 2040 er en al for sen frist i forhold til at nå emissionsreduktionsmålene og undgå 

endnu et socioøkonomisk chok i regionen, og understreger, at udfasningsprocessen straks 

skal påbegyndes; 

5. bemærker, at kulminedrift ikke længere er en uundværlig industri for udvikling i Lausitz; 

påpeger, at kulminedrift ikke har en fremtid nogen som helst steder i Europa i betragtning 

af dens direkte indvirkning på klimaet og arealanvendelsen samt den luft-, støj- og 

vandforurening, som driften forårsager, hvilket er tilfældet i Lausitz med jernoxider og 

sulfat, såvel i overfladevandområder som i grundvandsforekomster, og de yderligere 

alvorlige risici for folkesundheden og for omfattende forurening i forbindelse med disse 

spørgsmål; 

6. foreslår, at alle åbne kulminer og kulfyrede kraftværker bør lukkes på et så tidligt stadium 

som muligt inden 2040; anmoder om, at enhver direkte eller indirekte offentlig støtte til 

disse aktiviteter straks bringes til ophør og i stedet omdirigeres til bæredygtige vedvarende 

energikilder og til de nødvendige omstillinger, herunder til berørte job og samfund; mener, 

at der bør afsættes EU-midler til støtte for reelle omstillingsbestræbelser; 

7. opfordrer indtrængende myndighederne på føderalt niveau og regionalt niveau til at 

udarbejde en omfattende plan for økonomisk omstrukturering og til straks at påbegynde en 

økologisk omstilling med gennemførelsen af foranstaltninger til regionaludvikling i 

Lausitz-regionen; mener – under hensyntagen til det klimamæssige perspektiv – at den 

planlagte udfasning af kerneenergi under ingen omstændigheder bør øge brugen af kul som 

energikilde; 

8. minder om målene i Parisaftalen og henviser til EU's nye mål for vedvarende energi for 

2030 på 32 % som aftalt den 14. juni 2018 i forhandlinger om yderligere udvikling af 

vedvarende energi i EU mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet; anser det for 

nødvendigt at give rimelige og lige muligheder for alle energisektorer; 

9. påpeger, at det er bevist, at en omlægning til vedvarende energikilder og 

energieffektivitetsforanstaltninger kan skabe talrige stabile arbejdspladser, der kræver 

kvalificerede profiler; er overbevist om, at en sådan yderligere arbejdskraftintensiv 

efterspørgsel helt sikkert ville blive en udløsende faktor for genopretningen af økonomien i 

regionen, idet bæredygtige aktiviteter tages som udgangspunkt, hvilket gør økonomien 

mere konkurrencedygtig i de kommende årtier; understreger, at det i dag er de nuværende 

ansvarlige myndigheders pligt at sikre, at den krævede socioøkonomiske forandring finder 

sted i tide; mener, at der i denne henseende bør stilles tilstrækkelige EU-strukturfondsmidler 

til rådighed med det formål at omdanne historiske kulmineregioner, men under de rette 

forhold; 

10. mener, at afgørelser om investeringer i energikilder, navnlig når de involverer offentlig 

finansiering, skal være baseret på pålidelige data fra det faktiske marked og desuden omfatte 

eksterne spørgsmål i forbindelse med hver enkelt aktivitet, f.eks. anvendelse af ressourcer 

som jord og vand, faktisk eller potentiel forurening eller indvirkning på folkesundheden og 

miljøet; anmoder Kommissionen om at ajourføre sine tal og fremskrivninger for 

energipriserne for forskellige kilder under hensyntagen til disse kriterier; 

11. anmoder om, at Kommissionen vurderer overensstemmelsen med vandrammedirektivet, 

drikkevandsdirektivet og grundvandsdirektivet i delstaten Brandenburg, specifikt i Lausitz-
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regionen, såvel som de faktiske virkninger af brunkulsudvinding i beskyttede områder under 

Natura 2000, og oplyser Parlamentet om enhver afvigelse i forbindelse hermed; minder om 

betydningen af at overholde direktiverne om vurdering af miljøindvirkninger og af at sikre 

offentlighedens deltagelse, også på grænseoverskridende grundlag, hvor det er relevant.  

12. opfordrer til gennemsigtig, regelmæssig og rettidig kommunikation fra alle de pågældende 

myndigheder til de borgere, der er berørt af minedriften, og navnlig til repræsentanterne for 

det sorbiske samfund; anmoder om offentlig adgang til betingelserne for salget af 

mineaktiverne fra Vattenfall til EPH og de driftsmæssige betingelser og begrænsninger, der 

måtte være blevet pålagt af de offentlige myndigheder; 

13. opfordrer til regelmæssig overvågning, kontrol og gennemsigtig rapportering til 

Kommissionen fra de kompetente myndigheder om udviklingen af vandforurening i floder, 

søer og grundvandsforekomster, og opfordrer dem til at sikre, at alle indsamlede data er 

detaljerede nok, og at de gøres offentligt tilgængelige rettidigt; understreger betydningen af 

en troværdig systematisk tilgang med målepunkter, der er fastsat på relevante steder, under 

hensyntagen til det ultimative mål om tilstrækkelig beskyttelse af folkesundheden; 

14. opfordrer delstatsregeringerne i Brandenburg og Sachsen til at give oplysninger om de 

undtagelser eller direkte eller indirekte støtte, der gives mineselskaber, baseret på 

delstatslovgivningen om vand; bemærker, at ændringer i grundvandsstanden har en negativ 

indvirkning på vandområdernes kemiske sammensætning under hensyntagen til regionens 

geologiske karakteristika; opfordrer delstatsregeringerne til at være gennemsigtige og på 

behørig vis give oplysninger i god tid om en eventuel fremtidig plan vedrørende aktive 

miner; mener, at delstatsregeringerne ikke bør udstede nye tilladelser til åbning af nye miner 

eller udvidelse af eksisterende miner – herunder Welzow Süd – og at der bør fastsættes en 

klar slutdato for de nuværende aktiviteter; 

15. minder om vigtigheden af at respektere de retlige krav, når det drejer sig om behandling af 

slam, navnlig på systematisk vis at sikre, at det ikke blot bliver fjernet, men at det behandles 

og bortskaffes på en passende måde; 

16. modsætter sig yderligere genbosættelse af befolkningen i Lausitz, og navnlig af sorbiske 

samfund, som følge af mineaktiviteter med henblik på at vende tendensen med social og 

kulturel udryddelse af dets befolkninger i de seneste årtier; 

17. insisterer på vigtigheden af at sikre fuld genopretning af tidligere mineområder og sikre en 

fuldstændig stabilisering af jorden, der giver mulighed for ikke blot miljøgenopretning, men 

også meningsfulde socioøkonomiske aktiviteter; understreger betydningen af at afsætte de 

nødvendige ressourcer og bestræbelser på at sikre, at syreindholdet i kunstige søer i tidligere 

minegange konvergerer mod neutrale værdier, således at de rent faktisk kan anvendes til 

rekreative formål; mener, at de nuværende minedriftsselskaber på baggrund af den viden, 

der er opnået ved tidligere metoder, skal være tvunget til at deltage i og i sidste ende 

ansvarlig for en hensigtsmæssig og rettidig regenerering af områder; 

18. opfordrer delstatsmyndighederne til at sikre, at mineselskaberne på grundlag af princippet 

om, at "forureneren betaler" enstemmigt hæfter for alle eventuelle miljømæssige 

konsekvenser af minedrift, og fra starten – som en forudsætning for deres operationelle 

licens inden de påbegynder deres aktiviteter  –  forpligtes af  de føderale og regionale 

myndigheder til at afsætte et særskilt blokeret depositum på et tilstrækkeligt beløb til 

stabilisering, regenerering og omdannelse af mineområder og til udbedring af potentiel 
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forurening forårsaget af brunkulsudvinding med henblik på at forhindre enhver fremtidig 

byrde for skatteyderne; 

19. understreger betydningen af, at medlemmer af det sorbiske samfund deltager i 

beslutningsprocesser på alle niveauer, når dets rettigheder berøres; mener, at rådet for 

sorbiske anliggender skal have flere rettigheder med henblik på at sikre dets aktive 

deltagelse. 

20. opfordrer delstatsregeringerne i Brandenburg og Sachsen til at støtte det sorbiske sprog på 

alle mulige måder; glæder sig over de foranstaltninger, der er blevet gennemført med 

henblik på at fremme det sorbiske sprog og konstaterer med tilfredshed, at vejskilte i 

Lausitz-regionen er tosprogede; anbefaler at udvide det sorbiske sprogs sproglige miljø, 

bl.a. gennem meddelelser i offentlig transport eller forklarende skilte i offentlige rum som 

museer, parker og zoologiske haver; mener imidlertid, at der skal indføres langt mere 

strukturerede foranstaltninger for at bevare det sorbiske sprog og fremme anvendelsen heraf 

i den offentlige sektor og i det civile liv i regionen; 

21. påpeger, at undervisning på det sorbiske sprog er afgørende for den fortsatte eksistens af 

sproget; er bekymret over den igangværende reform af reglerne for uddannelse i sorbisk i 

Brandenburg og dens hindrende indvirkning på løbende uddannelse; understreger, at der på 

alle niveauer i skolesystemet er behov for flere kvalificerede lærere, som er faglærte og 

kompetente på det sorbiske sprog; 

22. foreslår, at der afsættes EU-midler til fremme af det sorbiske sprog og kultur, navnlig for 

så vidt angår konkrete strukturelle aspekter såsom uddannelse af lærere ved universitetet i 

Leipzig, som kunne sikre livslang læring i sorbisk fra børnehaveniveau, sammen med Witaj-

projektet; mener, at stiftelsen for det sorbiske folk i Bautzen ville være en pålidelig partner 

i dette projekt; 

23. forpligter sig til at overvåge borgernes opfordringer for så vidt angår Lausitz-regionens 

fremtidige udvikling.  

 

 

 

 


