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BOGOTA

R
oberto var 45. Abelardo var 38.

Alonzo var også 45. David var 26
og Ivan, den yngste af os, var
19,« fortæller Floresmiro Olaya,
34 år, mens han hviler hånden
på indgangen til kulminen La

Escondida lidt uden for landsbyen Sutatusa
nord for Bogota i det østlige Colombia. 

»Tre af dem er begravet i Sutatausa og en i
Cogua,« forklarer han. 

Selv er han den eneste overlevende i Co-
lombias seneste, dødbringende mineulykke.
Myndighederne fortæller, at en mængde
gasarter, primært metan, havde ophobet is i
mineskakten og forårsagede en eksplosion
tidligt om formiddagen den 1. februar 2011.
Den største tragedie i nyere tid indtraf sidste
år, da 163 minearbejdere blev fanget i en

eksplosion, og 73 døde. På det tidspunkt lo-
vede den daværende regering straks at
stramme lovgivningen og kontrollere Co-
lombias miner. 

La Escondida-minen, der ligger som et
muldvarpeskud på en gæsskråning kun få
hundrede meter fra flere andre lignende mi-
ner, manglede ifølge Floresmiro ventilation
og flere andre sikkerhedsforanstaltninger.

Han siger, at den aldrig havde fået et sik-
kerhedseftersyn, før ulykken indtraf. 

Kummerlige arbejdsforhold
Floresmiro, en lattermild mand med runde
fregnede kinder og klædt i en udslidt pon-
cho – eller ”ruana”, som de kalder den her –
blev selv slynget ud af minen under eksplo-
sionen og husker intet fra den morgen, men

han lærer hver dag nye detaljer om forløbet.
Efter eksplosionen hørte de lokale nogen
ringe med klokken, som minearbejderne
normalt bruger til at signalere, at kulvognen
er fuld og skal trækkes op af mineskakten.
Der var altså liv dernede. Floresmiro er nu
sikker på, at det var hans bror, og forestiller
sig ham omgivet af døde kammerater, mens
han langsomt blev kvalt. 

Redningsholdet ankom godt to timer se-
nere uden synderligt redningsudstyr. 

»Folk her siger, at de kom for hente de dø-
de, ikke de sårede,« fortæller Floresmiro. 

På trods af miljøproblemerne ved at af-
brænde kul stiger efterspørgslen konstant,
og Colombias mineindustri blomstrer. Loka-
le minearbejdere graver dybere og hurtigere
end nogensinde før for at bringe billig ener-

FLORESMIRO 
OVERLEVEDE
SOM DEN ENESTE
Farefuldt job: Colombias kulminearbejdere graver på livet
løs for at bringe energi til Danmark og resten af verdensmar-
kedet, men det har store personlige omkostninger. 

ANNA-KATARINA GRAVGAARD
LORENZO MORALES
Jyllands-Postens udsendte medarbejdere
indblik@jp.dk
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