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Europawil zich deze week tijdens
deklimaatconferentie inParijs la-
tenzienalseenvandemeest voor-
beeldige regio’s als het aankomt
op bestrijding van de klimaatver-
andering.MaarvooralPolendreigt
dwars te liggen bij de doelstelling
omdeCO2-uitstoot in2030terugte
brengenmet40%onderhetniveau
van1990.

‘DePoolseregeringwilhet liefst
helemaal af van die binnen de EU
gemaakte afspraak’, zegt energie-
deskundigeAleksanderSniegocki
vanhetWarsawInstituteforEcono-
micStudies. ‘Het is instrijdmetde
belangen vandekolenindustrie.’
In Polen wordt bijna 90% van

alle stroomopgewektmet bruin-

ensteenkolen.Bovendienhebben
direct en indirect ruim 300.000
mensen hun baan te danken
aan de kolenindustrie. Jaroslaw
Kaczynski,voorzittervanregerings-
partij PiS, heeft te kennen gege-
vendatdiebanenwathembetreft
belangrijker zijn danCO2-afspra-
ken.

Datzal leidentoteenhardecon-
frontatietussendePoolseregering
en Brussel, verwacht Andrzej An-
cygier, klimaat- en energie-expert
aandeuniversiteit vanBerlijn.Hij
denkt dat de Poolse regering alles
in de strijd zal werpen omvan de
CO2-afspraken af te komen. ‘De
Poolseregeringisuiteindelijkmaar
voor een drukmiddel gevoelig, en
dat is als ze voor de keuzeworden
gesteld: of je houdt je aan het kli-
maatakkoord, of je verlaatdeEU.’

Sniegocki denkt daarentegen
datereencompromisuitdebuszal
rollen waarbij de Poolse regering
iets langerdetijdkrijgtomhunver-
lieslatendemijnentesluiten.Niet
in2018,zoalsEuropeseafspraakis,
maarbijvoorbeeld in 2020.
De wereldwijde klimaatveran-

dering mag de Poolse regering
danmisschiennietzoveel interes-
seren, er zijn ook goede economi-
scheargumentenomeenflinkdeel
van demijnen te sluiten. De drie
grote Poolse kolenmijnbedrijven
KompaniaWeglowa (KW), KHW
en JSW—allemaal inhanden van
de staat—kosten de overheid na-
melijk honderdenmiljoenen per
jaar. Alleen al de eerste drie kwar-
talenvandit jaar leeddekolensec-
tor een verlies van naar schatting
€400mln.

Verrewegdegrootsteproblemen
heeftKW,met50.000werknemers
de grootste steenkolenproducent
van Europa. Bij dit bedrijfmoest
destaat in2014al eenkeer tehulp
schieten, omdat het de lonenniet
kon betalen. En nu bevindt KW
zichweer infinanciëlenood.
Volgens Sniegocki wordt KW

bestraft voor jaren vanwanbeleid
waarbij hopeloos verouderdemij-
nen werden opengehouden en
behoud van arbeidsplaatsen hei-
ligwas.Dedrie grote staatsbedrij-
ven,moeten zeker de helft van de
100.000mijnbouwersontslaanom
uitde verliezen tekomen, zegthij.
De productiemoet omlaag van 70
miljoen ton per jaar naar 50mil-
joenton.Dankandeindustrienog
tientallenjarenwinstgevendopere-
ren.Kolenreserves zijn er genoeg.

Oost-Europese landen
verzetten zich hevig
tegen de sluiting van
kolenmijnen, hoewel
kolen het milieu
zwaar vervuilen en de
sector grote verliezen
lijdt

Ruim 300.000
Polen hebben
hun baan te
danken aan de
kolenindustrie
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