
Madhu Dotta er fra Indien, hun er aktivist og har arbejdet i mange år med at hjælpe ofrene fra 
Bhopal katastrofen. Bhopal katastrofen var et gasudslip der skete i december 1984. 40 tons dødelig 
gas lækkede fra Union Carbides pesticid-fabrik. Ulykken har til dato kostet 26.000 mennesker livet. 
Og hver måned er der 15 der dør som følge af ulykken. Det er nu Dow Chemical, som ejer Union 
Carbide i Indien. Men de nægter at sørge for en oprensning af giftgrunden i Bhopal. 

Madhu Dotta fortalte også om, at der er 40.000 arbejdere der hvert år dør i en arbejdsulykke, det er 
det officielle tal. Det uofficielle er langt højere. I Indien er 92 % af arbejderne uorganiserede og de 
tænker ikke på arbejdsmiljø. 

Hun gjorde også opmærksom på de mange tusinder der stadigvæk dør af asbest. Indien er verdens 
næststørste asbestforbruger. Asbest var der også, da storebæltsfærgen ”Kong Frederik” blev 
ophugget manuelt af fattige indere på Alang Beach. Madhu Dotta kunne godt huske, at færge kom 
til Indien og Conny Hedegaard havde sørget for information til miljøaktivisterne. 

Madhu bad om international hjælp og nævnte et konkret problem. Mange sko fra Indien eksporteres 
til Europa. Inden de eksporteres og læsses i en container bliver de dyppet i det stærkt 
kræftfremkaldende benzen for at undgå mug. De indiske arbejdere udsættes for farerne, men det gør 
de europæiske også når de åbner containerne. 

Men problemet er, at når arbejdsmiljøaktivisterne i Indien gør opmærksom på problemet i Europa, 
så reagere forbrugere og firmaer i Europa med at fravælge produkterne eller boykotte og derved 
bliver de indiske arbejdere bange for arbejdsmiljøaktivisterne. Hun spurgte derfor om det ikke var 
muligt, at finde andre stoffer end benzen til at konservere skoene med. 

Spørgsmål er hermed videresendt til nogen der forhåbentlig kan hjælpe, så vi kan iværksætte en 
konkret international solidaritet til Indien.

Madhu Dotta på talerstolen ved åbningen af EWHN’s 12 konference i Leeds.
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